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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 2.3.2010.
Akateeminen arviointiryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna
vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 2 / 2010
Pertti Tikkanen
puh. 08-5531051

Kokous 1 / 2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen

Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila. lehtori
_______________________________________________________________________

2
Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

Tiedekuntaneuvoston päätöksen (A9/2010) mukaan tutkimusdekaani toimii akateemisen arviointiryhmän (AA) puheenjohtajana. Varajäseninä toimivat kaikki muut kuin
AA:n varsinaiset, tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet. Varapuheenjohtajaa ei tuolloin nimetty eikä varajäsenten kutsumistavasta päätetty.

Päätösesitys:
Arviointiryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Päätetään, että arviointiryhmän puheenjohtaja päättää, kuka varajäsenistä kutsutaan kokoukseen poissaolostaan ilmoittaneen varsinaisen jäsenen tilalle, käsiteltävät asiat huomioon ottaen.

Päätös:
Akateemisen arviointiryhmän varapuheenjohtajaksi nimettiin professori Eero Hanski.
Päätettiin esityksen mukaisesti, että arviointiryhmän puheenjohtaja päättää, kuka
varajäsenistä kutsutaan kokoukseen poissaolostaan ilmoittaneen varsinaisen jäsenen tilalle, käsiteltävät asiat huomioon ottaen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 3 / 2010
Pertti Tikkanen
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Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila, lehtori
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3
Akateemisen arviointiryhmän esittelylistojen julkisuus ja jakelu

Asiakirjojen julkisuudesta ja jakelusta päätettiin tiedekuntaneuvoston osalta kokouksessa 26.1.2010 (A3/2010). Hallintolain 24 §:n mukaisesti asia käsitellään julkisesti,
jos niin on säädetty tai erityisen säännöksen nojalla päätetty. Yliopistolaki tai -asetus
eivät sisällä mainitunlaista säädöstä, joten asioiden käsittely ei ole julkista. Tästä
seuraa myös, että asioiden käsittelyn yhteydessä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
Yliopistolain 30 §:n 2 momentin mukaan yliopiston ja ylioppilaskunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun laissa
(julkisuuslaki) säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Kokousten esittelylistoja on pidettävä julkisuuslain tarkoittamina keskeneräisinä asioina, jotka eivät ole
julkisia. Julkisiksi ne tulevat sen jälkeen, kun ne muutetaan pöytäkirjoiksi ja allekirjoitetaan.
Jos esittelylistat halutaan lähettää varsinaisten jäsenten lisäksi laajemmalle joukolle,
pitää asiasta päättää erikseen.

Päätösesitys:
Akateeminen arviointiryhmä tekee esityksen tiedekuntaneuvostolle esittelylistojen ja
pöytäkirjojen julkisuudesta ja jakelusta.

Päätös:
Päätettiin esittää tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi seuraavat akateemisen arviointiryhmän (AA) asiakirjojen julkisuutta ja jakelua koskevat kohdat:
Paperille painettu kokouskutsu liitteineen lähetetään akateemisen arviointiryhmän
jäsenten lisäksi dekaanille ja koulutusdekaanille.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 3 / 2010
Pertti Tikkanen
puh. 08-5531051

Kokous 1 / 2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
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3 jatkuu
Akateemisen arviointiryhmän esittelylistojen julkisuus ja jakelu

Sähköisessä muodossa talletettu kokouskutsu ilman liitteitä laitetaan nähtäville tiedekunnan verkkosivulle ennen kokousta. Myös pöytäkirja ilman liitteitä laitetaan nähtäville tiedekunnan verkkosivulle sen jälkeen kun pöytäkirja on hyväksytty.
Verkkosivulle siirretystä kokouskutsusta ilman liitteitä tiedotetaan erikseen tiedekuntaneuvoston muita kuin AA:oon kuuluvia jäseniä, laitosten johtajia sekä – näiden niin
erikseen toivoessa – rehtoraattia, hallintopalvelujen esimiehiä ja muiden tiedekuntien hallintopäälliköitä.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
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Pertti Tikkanen
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Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila, lehtori
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4
Opetusnäyte dosentuuria varten, toimeksiannosta päättäminen

Tiedekuntaneuvoston päätökseen dosentuuriasioiden käsittelystä (kokous
16.2.2010, A9/2010) sisältyy kohta, jonka mukaan akateeminen arviointiryhmä päättää hakijan opetustaidosta opetusnäytteen tai asiakirjojen perusteella. Halutessaan
arviointiryhmä pyytää asianomaista laitosta toteuttamaan opetusnäytteen arvioinnin
päätöksensä tueksi.

Päätösesitys:
Päätetään, että opetusnäytteen arvioinnin toteutusta laitoksella pyytää tutkimusdekaani.
Jos hakija on esittänyt opetustaidon arvioimista muussa yhteydessä annetun opetusnäytteen perusteella, asiasta päättää akateeminen arviointiryhmä.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.
Edellisten lisäksi päätettiin esittää tiedekuntaneuvostolle muutosta tiedekuntaneuvoston päätökseen dosentuuriasioiden käsittelystä. Muutettavaksi esitetään kohtaa,
jonka mukaan hakijan opetustaidosta päättäisi akateemisen arviointiryhmän sijasta
dekaani, laitoksella toteutetun opetusnäytteen arvostelun perusteella.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila, lehtori
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5
TkT Pasi Tyrväisen dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys ja opetustaito

TkT Pasi Tyrväinen on pyytänyt kirjeellään 30.11.2005, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon digitaalisen median liiketoiminnan dosentiksi.
Tiedekuntaneuvosto on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ehdotuksen mukaisesti
valinnut asiantuntijoiksi professori Jyrki Kontion Teknillisestä korkeakoulusta sekä
professori Matti Rossin Helsingin kauppakorkeakoulusta.
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan nimikirjanote, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Hakija on esittänyt, että osoituksen dosentilta vaadittavasta hyvästä opetustaidosta
hyväksyttäisiin Jyväskylän yliopistossa professorin virkasuhteen täytön yhteydessä
15.9.2004 annettu opetusnäyte, jonka informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on arvostellut arvosanalla ”erinomainen”.
Päätösesitys:
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella.
Päätetään opetustaidon osoittamistavasta.
Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella ja hyvä opetustaito muussa yhteydessä annetun opetusnäytteen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että TkT Pasi Tyrväisellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys ja hyvä opetustaito digitaalisen median liiketoiminnan alalla.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila, lehtori
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FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Juha Ridanpää on pyytänyt kirjeellään 20.11.2009, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon kulttuurimaantieteen, erityisesti populaarikulttuurin dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Pauli Tapani Karjalainen on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Ari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto (Joensuun kampus)
professori Erkki Sevänen, Itä-Suomen yliopisto (Joensuun kampus)

Päätösesitys:
Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen
ja ehdotusten pohjalta.

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan hakemus on tarkoituksenmukainen ja asiantuntijat hyväksytään professori Karjalaisen esityksen
mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ B 1/2010
Heikki Kuoppala
Kokous 5.3.2010

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 1 - 4

B 11/2010

1.

M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 2/2010

2.

FM Teemu Kanstrénin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 3/2010

3

Väittelyluvan myöntäminen FM Mika Luimulan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B 4/2010

4.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
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Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila. lehtori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

1.

M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’in orgaanisen kemian alan väitöskirja “Synthesis of 4-substituted-8-hydroxyquinolines with biological activities and the photoluminescence and electroluminescence properties of their aluminium complexes” tarkastettiin julkisesti 11.2.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi
professori Helge Lemmetyinen Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksesta Tampereelta ja kustoksena professori Osmo Hormi Oulun
yliopiston kemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on
nähtävänä tiedekunnan toimistossa.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen
opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’ille varataan tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 4.3.2010 mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä
tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 1/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin M.Sc. Walaa Abbas Elsayed Omar’in väitöskirja FT-tutkintoa
varten arvolauseella hyvä (3).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Rusanen, Hanski, Kellokumpu sekä
Kaila.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 2/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila. lehtori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

2.
FM Teemu Kanstrénin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Teemu Kanstrénin tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “A Framework for
Observation-Based Modelling in Model-Based Testing” tarkastettiin julkisesti
19.2.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Tarja Systä,
Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ohjelmistotekniikan laitoksesta Tampereelta ja kustoksena professori Ilkka Tervonen Oulun
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen
opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Teemu Kanstrénille varataan tilaisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän lausunnosta 4.3.2010 mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä
tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 2/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
FM Teemu Kanstrénin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Teemu Kanstrénin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Rusanen, Hanski, Kellokumpu sekä
Kaila.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 3/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila. lehtori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

3.
Väittelyluvan myöntäminen FM Mika Luimulan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Jari Veijalainen Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden
laitoksesta Jyväskylästä ja professori Tommi Mikkonen Tampereen teknillisen
yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ohjelmistotekniikan laitoksesta
Tampereelta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Mika Luimulan tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Development and evaluation of the location-aware platform – the main characteristics
in adaptable location-aware systems". Molemmat esitarkastajat ovat antaneet
kaksi lausuntoa. Ensimmäisten lausuntojen mukaan he vaativat huomattavia
korjauksia tehtyyn työhön ja esitarkastajista Mikkonen halusi nähdä korjatun
version ennen lopullisen lausunnon antoa. Molemmat esitarkastajat ovat antaneet työstä liitteenä olevat uudet lausunnot ja Mikkonen puoltaa väittelyluvan
myöntämistä ja Veijalainen puoltaa myös, edellyttäen kuitenkin esittämiensä
korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista.
Tutkimuksen tekijän täytyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka
ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä työn ohjaajan professori Kari Kuutin lähettämä sähköpostilausunto
tehdyistä korjauksista.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan,
tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Mika Luimulalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 4.3.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Mika Luimulan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 4/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 1/2010 perjantaina 5.3.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Leena Kaila. lehtori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

4.
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
Yhteenveto ja tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta osin
esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan
noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu-tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko tiedekuntaneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä tarkoitusta varten nimeämä erillinen toimielin. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka
nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua
tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tekijöille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta 4.3.2010
mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. jatkuu
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Lauri Berkovitsin lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten
arvolauseella eximia cum laude approbatur.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hedberg, Rusanen, Hanski, Kellokumpu sekä Kaila.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

