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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.6.2010.
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 20 / 2010
Pertti Tikkanen
puh. 08-5531051

Kokous 6 / 2010 maanantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen

Läsnä

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

2
FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Helmi Kuittinen on pyytänyt kirjeellään 22.5.2010, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon evolutiivisen genetiikan dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Outi Savolainen on ehdottanut,
että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Pekka Pamilo, Helsingin yliopisto
professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto

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 Savolaisen esityksen
mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen.
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OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYDÄLTÄ:
ESITTELYLISTA A 21 / 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
_______________________________________________________________________

3
FT Laura Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Laura Jaakola on pyytänyt kirjeellään 8.6.2010, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon kasvibiologian dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Anja Hohtola on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Paula Elomaa, Helsingin yliopisto
professori Kurt Fagerstedt, Helsingin yliopisto

Päätösesitys:
Otetaan asia kiireellisyytensä takia käsittelyyn, vaikkei sitä ole kokouskutsussa mainittu.
Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen
ja ehdotusten pohjalta.

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

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ B 6/2010
Heikki Kuoppala
Kokous 14.6.2010

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 26 - 32

B 26/2010

1.

FM Hilkka Poutasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 27/2010

2.

FL Kauko Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 28/2010

3.

FM Jani Tuorilan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 29/2010

4.

FM Sari Piipon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 30/2010

5.

FM Anu Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 31/2010

6.

Väittelyluvan myöntäminen FM Anna-Kaisa Lapin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Pöydältä 14.6.2010

B 32/2010

7.

FL Väittelyluvan myöntäminen FM Marian Saralan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 26/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
Läsnä:

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

1.
FM Hilkka Poutasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Hilkka Poutasen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “Developing the role
of human resource information systems for the activities of good leadership” tarkastettiin julkisesti 28.5.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti Hannakaisa Isomäki, Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Tietotekniikan tutkimusinstituutista Jyväskylästä ja kustoksena professori
Vesa Puhakka Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan johtamisen yksiköstä. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan
toimistossa ja osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261725/ .
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 Hilkka Poutaselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 11.6.2010 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 26/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
FM Hilkka Poutasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Hilkka Poutasen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
cum laude approbatur.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 27/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
Läsnä:

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

2.
FL Kauko Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FL Kauko Holapan maaperägeologian alan väitöskirja “Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Koillismaan suotyyppien sukkessio, turpeiden ominaisuudet ja suokasvien ekologia” tarkastettiin julkisesti 4.6.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti Harry Uosukainen Turveruukki OY:sta, Oulusta ja kustoksena professori Vesa Peuraniemi yliopiston geotieteiden 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. FL Kauko Holapalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 11.6.2010 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 27/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
FL Kauko Holapan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FL Kauko Holapan väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 28/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
Läsnä:

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

3.
FM Jani Tuorilan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Jani Tuorilan teoreettisen fysiikan alan väitöskirja Spectroscopy of Artificial
Atoms and Molecules” tarkastettiin julkisesti 4.6.2010. Dekaanin määräämänä
vastaväittäjänä toimi professori Steven M. Girvin Yale University, Applied Physics
Faculty, Deputy Provost for Science and Technology New Haven USA:sta ja kustoksena professori Erkki Thuneberg Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokouksessa pöydälle. 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 Jani Tuorilalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 14.6.2010 klo 9.00 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.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 28/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. jatkuu
FM Jani Tuorilan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Jani Tuorilan väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Erinomainen (5), pöydälle jaetun vastaväittäjän esittämän lausunnon mukaisesti.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 29/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
Läsnä:

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

4.
FM Sari Piipon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Sari Piipon kasviekologian alan väitöskirja “Grazing tolerance of biennial
meadow plants in relation to resource availability” tarkastetaan julkisesti
9.6.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti Veikko Salonen,
Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta Jyväskylästä ja kustoksena professori Juha Tuomi Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto
jaetaan kokouksessa pöydälle. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa
ja osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262111/ .
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 Sari Piipolle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 14.6.2010 klo 9.00 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.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 29/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
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Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
4. jatkuu
FM Sari Piipon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Sari Piipon väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4), pöydälle jaetun vastaväittäjän esittämän lausunnon mukaisesti.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 30/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 6/2010 perjantaina 14.6.2010 klo 10.15. alkaen
Läsnä:

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

5.
FM Anu Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Anu Sirviön genetiikan alan väitöskirja “The role of factors promoting genetic
diversity within social insect colonies” tarkastetaan julkisesti 11.6.2010. Dekaanin
määräämänä vastaväittäjänä toimi Dr Joel Parker, University of Southampton
Faculty of Medicine, Health and Life Sciences School of Biological Sciences Southampton, Englannista ja kustoksena professori Jaakko Lumme Oulun yliopiston
biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokouksessa pöydälle. Väitöskirja
on
nähtävänä
tiedekunnan
toimistossa
ja
osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262074/ .
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 Anu Sirviölle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 14.6.2010 klo 9.00 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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5. jatkuu
FM Anu Sirviön väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Anu Sirviön väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4), pöydälle jaetun vastaväittäjän esittämän lausunnon mukaisesti.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Läsnä:

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

6.
Väittelyluvan myöntäminen FM Anna-Kaisa Lapin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Lars Ellgaard University
of Copenhagen, Section for Biomolecular Sciences, Department of Biology,
Copenhagen Biocenter,Tanskasta ja PhD David Ferrari Max Planck Research
Unit for Enzymology of Protein Folding Halle (Saale) Saksasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Anna-Kaisa Lapin biokemian alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Mechanisms of proteindisulphide isomerase catalyzed disulphide bond formation". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä

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 Anna-Kaisa Lapille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 11.6.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Anna-Kaisa Lapin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

Pöydälle 14.6.2010
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Läsnä:

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

7.
Väittelyluvan myöntäminen FM Marian Saralan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Eero Nikinmaa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäekologian laitoksesta Helsingistä ja professori Jørunn E. Olsen Agricultural University of Norway, Department of Plant and Environmental Sciences, Ås, Norjasta antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa FM Marian Saralan kasvifysiologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Elongation of Scots pine seedlings under
blue light depletion". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä
Liitteenä myös FM Marian Saralan toimittama vastine tehdyistä korjauksista,
jotka ohjaaja on hyväksynyt.
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 Marian Saralalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 14.6.2010 klo 9.00 mennessä.

Päätösesitys:

1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
2. Myönnetään väittelylupa FM Marian Saralan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

1. ja 2. esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

