OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

YHDISTELMÄ A2 / 2010
Pertti Tikkanen

Kokous 16.2.2010

HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 6 – A 10

A 6/2010

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

A 7/2010

2

Ilmoitusasiat

A 8/2010

3

Osallistuminen kasvitieteen alan EPSO–yliopistoverkoston toimintaan

A 9/2010

4

Tiedekunnan hallintoelinten tehtävät, tiedekuntakohtainen elin väitöskirjaasioiden sekä dosentuurien käsittelyä varten

A 10/2010

5

Dosentuurien hakeminen ja arvioiminen, menettelytavat ja ohjeet hakijoille sekä asiantuntijoille

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 6 / 2010
Pertti Tikkanen
puh. 08-5531051

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 2 / 2010 tiistaina 16.2.2010 klo 14.15. alkaen
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Eero Hanski, professori
Kalervo Hiltunen, professori
Peter Hästö, professori
Jari Oksanen, professori
Petri Pulli, professori
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri

Marko Huttula, dosentti
Marko Hyvärinen, dosentti
Leena Kaila, lehtori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Laura Kvist, dosentti
Tuomas Aarni, opiskelija
Marjo Karppinen, opiskelija
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Aleksi Salo, opiskelija
Anita Aikio, dosentti

_______________________________________________________________________
1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 11.2.2010.
Tiedekuntaneuvosto 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.
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Ilmoitusasiat

1)

Laitosneuvostoissa 27.1.2010 – 2.2.2010 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä.

2)

Dekaanin päätöksellä 26.1.2010 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä.

3)

Tutkintobarometri 26.1.2010 tilanteen mukaan liitteenä.

4)

Opetusministerin päätös 28.1.2010 tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettamisesta liitteenä. Oulun yliopistosta jäsenenä professori Riitta Keiski teknilliestä tiedekunnasta.

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.
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Osallistuminen kasvitieteen alan EPSO–yliopistoverkoston toimintaan

EPSO (European Plant Science Organization) on EU-politiikkaan ja ohjelmiin vaikuttava kasvialan akateeminen organisaatio, joka edustaa yli 204 tutkimuslaitosta ja
yliopistoa. EPSO:n jäsenmaksu perustuu vuonna 2009 perustettuun ns. Suomen
yliopistojen klusteriin, jolloin kaikki yliopistojen alan tutkijat ovat automaattisesti EPSO:n jäseniä (Oulun yliopistossa sekä teknillisestä että luonnontieteellisestä tiedekunnasta). Oulun yliopiston maksuosuus on vuodelle 2010 1575 €, joka on pienin
yliopistoklusteriin osallistuvista yliopistoista. Professori Hely Häggman on esittänyt
(liite), että vuotuinen jäsenmaksu maksettaisiin tiedekunnan yhteisistä rahoista.
Yliopisto on tehnyt linjauksia, joiden mukaan yliopisto osallistuu verkostoihin vain jos
niihin osallistumisesta voidaan arvioida olevan yliopistolle ja sen toiminnalle kustannuksia suurempi hyöty ja ne edistävät yliopiston strategian mukaista toimintaa tai
ovat välttämättömiä yliopiston nykyiselle toiminnalle. Päätöksen osallistumisesta
verkostoihin, joiden kustannukset ovat enemmän kuin 100 000 euroa / vuosi, päättää yliopiston rehtori. Kustannuksista vastaavat tällöin yliopisto ja verkostoihin osallistuvat yksiköt suhteessa 50/50. Verkostoista, joiden kustannukset ovat alle 100
000 euroa / vuosi, päättää asianomainen tiedekunta tai yksikkö, ja kustannusten jaosta vastaavat niihin osallistuvat tiedekunnat ja yksiköt sopimallaan tavalla.
Tiedekunnan linjaus (tiedekuntaneuvoston kokouksen 6/2009, A45 esittely,
http://www.lutk.oulu.fi/tiedostot2007/tiedekuntaneuvosto/poytakirjat/poytakirja_1905
09.pdf) kustannusten omavastuusta on, että mukana olo verkostoissa harkitaan tapauskohtaisesti ja lähtökohtana on, että yksikkö kattaa kustannuksista 2/3, tiedekunta yhteisesti 1/3. Jos tiedekunta osallistuu kustannuksiin, on loogista, että tiedekunta
osallistuu myös päätökseen osallistumisesta.

Päätösesitys:
Tiedekuntaneuvosto hyväksyy osaltaan EPSO-verkostoon liittymisen siten, että
biologian laitos maksaa vuotuisesta osallistumismaksusta 2/3 ja tiedekunnan yhteisistä rahoista maksetaan 1/3.
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Osallistuminen kasvitieteen alan EPSO–yliopistoverkoston toimintaan

Päätös:
Tiedekuntaneuvosto päätti, että aiemmin tehty päätös verkostomaksujen jakamisesta tiedekunnan ja laitoksen kesken (2/3 ja 1/3) otetaan harkittavaksi vain silloin, kun
vuotuinen osallistumismaksu on 6000 euroa tai enemmän. Tätä alhaisemmassa
osallistumismaksussa päätöksen verkostoon osallistumisesta tekee laitos itse ja
vastaa myös kustannuksista.
Hyväksytyn periaatteen mukaisesti päätettiin, että EPSO-verkostoon liittymisestä ja
mahdollisesta osallistumismaksusta päättää biologian laitos.
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Tiedekunnan hallintoelinten tehtävät, tiedekuntakohtainen elin väitöskirja-asioiden sekä dosentuurien käsittelyä varten
Edellisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin hallintoelinten tehtävistä siten, että vielä avoimiksi jäävistä ja mahdollisesti täsmennystä vaativista kohdista
tehdään seuraavissa tiedekuntaneuvoston kokouksissa erilliset päätökset.
Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelu päätettiin delegoida erilliselle, tiedekuntakohtaiselle elimelle, jonka koostumuksesta päätetään erikseen dekanaatin
esityksestä.
Dekanaatti on esittänyt, että ym. opinnäytteiden hyväksymisen lisäksi erilliselle elimelle delegoitaisiin väitöskirja-asioista painatusluvasta päättäminen. Ennakkotarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen nimeäminen delegoitaisiin tutkimusdekaanille.
Esityksen mukaan erillinen elin koostuisi tiedekuntaneuvoston jäsenistä, huomioiden
johtosäännön määräys päätöksen tekoon oikeutettujen jäsenten vähimmäislukumäärästä. Lisäksi esitetään, että tiedekuntaneuvoston ”akateemiseen työvaliokuntaan” kuuluisi jatko-opiskelijoiden edustaja.
Päätösesitys:
Päätetään dekanaatin esityksen mukaisesti, että tiedekuntaneuvoston työvaliokunta päättää väitöskirjojen painatusluvasta sekä arvostelee väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset.
Lisäksi työvaliokunta osallistuu dosentuurien käsittelyyn siten, että työvaliokunta
esittää dekaanille (asianomaista laitosta kuultuaan) asiantuntijoita, tekee päätöksen
dosentin arvoa hakeneen tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijoiden lausuntojen
perusteella sekä päättää hakijan opetustaidosta opetusnäytteen tai asiakirjojen perusteella. Halutessaan työvaliokunta pyytää asianomaista laitosta toteuttamaan opetusnäytteen arvioinnin päätöksensä tueksi.
Kiistanalaisissa tai periaatteellisia linjauksia vaativissa tapauksissa työvaliokunta tuo
asian tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.
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Tiedekunnan hallintoelinten tehtävät, tiedekuntakohtainen elin väitöskirja-asioiden sekä dosentuurien käsittelyä varten

Päätetään, että työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorin tutkinnon
suorittanutta jäsentä sekä yksi jatko-opiskelija. Työvaliokunnan jäsenyyttä kierrätetään vaihtamalla osa jäsenistä vuosittain, samalla turvaten työskentelytapojen ja arvostelulinjausten jatkuvuus. Päätösesitys työvaliokunnan jäsenistä tehdään kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Päätös:
Päätettiin, että ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka
nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Arviointiryhmä osallistuu dosentuurien käsittelyyn siten, että arviointiryhmä esittää
dekaanille (asianomaista laitosta kuultuaan) asiantuntijoita, tekee päätöksen dosentin arvoa hakeneen tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijoiden lausuntojen perusteella sekä päättää hakijan opetustaidosta opetusnäytteen tai asiakirjojen perusteella. Halutessaan arviointiryhmä pyytää asianomaista laitosta toteuttamaan opetusnäytteen arvioinnin päätöksensä tueksi.
Kiistanalaisissa tai periaatteellisia linjauksia vaativissa tapauksissa arviointiryhmä
tuo asian tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.
Arviointiryhmään nimettiin tiedekuntaneuvoston jäsenet professori Jari Oksanen
(puheenjohtaja), professori Eero Hanski, dosentti Sakari Kellokumpu, professori
Matti Weckström, professori Jarmo Rusanen sekä yliassistentti Henrik Hedberg. Arviointiryhmän jäsenyyttä kierrätetään siten, että kukin jäsen toimii ryhmässä vähintään 2 vuoden ajan, puheenjohtaja kuitenkin koko nelivuotiskauden. Jäsenten vaihtamisesta päättää tiedekuntaneuvosto vuosittain. Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän varajäseniä.
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Dosentuurien hakeminen ja arvioiminen, menettelytavat ja ohjeet hakijoille sekä asiantuntijoille
Dosentteja ei uuden yliopistolain mukaan enää oteta virkasuhteeseen vaan myönnetään dosentin arvo. Myös dosentuurin myöntämisen säädöspohja on muuttunut, joten tiedekunnan menettelytapoja sekä tiedekunnassa hyväksyttyjä ohjeita hakijoille
ja asiantuntijoille on syytä päivittää.
Dekaanin toimeksiannosta on ehdotuksen dosenttimenettelyistä laatinut työryhmä
tutkimusdekaani Jari Oksanen, professori Lasse Holmström ja professori Matti
Weckström. Esityksen mukaisesti muokatut ohjeet hakijoille ja asiantuntijoille ovat
liitteenä.
Ehdotuksen mukaan esiarviointi dosentuurin tarpeellisuudesta tehdään laitoksella.
Säädösten mukaisesti dekaani kutsuu asiantuntijat ja tekee esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä. Apunaan dekaani käyttää akateemista työvaliokuntaa,
joka käytännössä arvioi hakijan tieteellisen pätevyyden asiantuntijoiden lausuntojen
pohjalta. Lisäksi työvaliokunta päättää opetustaidon arvioimistavasta, pyytäen tarvittaessa asianomaisen laitoksen OKTR:ää huolehtimaan opetusnäytteen järjestämisestä ja arvostelusta. Yksityiskohtainen dosentuurien käsittelyprosessi käydään läpi
kokouksessa.
Päätösesitys:
Hyväksytään tiedekunnan menettelytavat dosentuurien käsittelemiseksi työryhmän
esityksen mukaisesti. Hyväksytään menettelyjen mukainen ohjeistus hakijoille ja
asiantuntijoille.
Päätös:
Hyväksyttiin tiedekunnan menettelytavat dosentuurien käsittelemiseksi työryhmän
esityksen pohjalta, muutamin muutoksin (liite). Dekaanin päätösten tukena toimii
akateeminen arviointiryhmä.
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2.

Painatusluvan myöntäminen FM Teppo Räisäsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
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Sivuainemerkintä ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.
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FM Tuomo Karisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
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Painatusluvan myöntäminen M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
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1.
Painatusluvan myöntäminen FM Jukka Bisin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Yrjö Haila Tampereen
yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksesta Tampereelta ja professori Alfred
Colpaert Joensuun yliopiston yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunnan maantieteen oppiaineryhmästä Joensuusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa
FM Jukka Bisin maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta
”Suomalaisen susikonfliktin anatomia". Molemmat esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä, mutta Colpaert edellyttää lausunnossaan 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 Jarmo Rusasen lausunto 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 Jukka Bisille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 15.2.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FM Jukka Bisin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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2.
Painatusluvan myöntäminen FM Teppo Räisäsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Terri L. Griffith Santa
Clara University, Department of Management, Leavey School of Business,
USA:sta ja Ph.D. (Assistant professor) Gerald C. Kane, Boston College Carroll School of Management, USA:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM
Teppo Räisäsen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta
tutkimuksesta ”All for One, One for All - Knowledge Creation and Utilization in
Web-based Communities". Molemmat esitarkastajat puoltavat painatusluvan
myöntämistä edellyttäen 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 Harri Oinas-Kukkosen lausunto 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 Teppo Räisäselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 15.2.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FM Teppo Räisäsen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 12/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
Läsnä

Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, varadekaani
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Marjo Kauppinen, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Aleksi Salo, opiskelija
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri
Anita Aikio, dosentti
_________________________________________________________________________________

3.
Sivuainemerkintä ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 8 §:n mukaan: Opetussuunnitelma on
opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla koulutuksesta pyritään
muodostamaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistamaan päällekkäisyyksiä sekä
osoittamaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmassa kuvataan tutkinto-, opintokokonaisuus sekä opintojaksokohtaiset osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmassa määritellään tiedekunnan eettiset ohjeet opiskelijalle ja opettajalle sekä opiskelijan kurinpidollisten toimien periaatteet. Opetussuunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon myös valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Opetussuunnitelma laaditaan tutkintoon johtavaan ja muuhun yliopistossa annettavaan koulutukseen.
Opetussuunnitelmia laadittaessa on pidettävä huolta, että opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti harjoittaa opintoja.
Opetussuunnitelman mukaista opiskelua varten opiskelijoille laaditaan lukujärjestykset
opetusperiodeille. Opiskelijan edellytetään osallistuvan opetussuunnitelman mukaiseen
opetukseen ellei tiedekunta opetussuunnitelmassa toisin määrää

Em. johtosäännön 9 §:n mukaan: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkintoon johtavan ja muun yliopistossa annettavan koulutuksen opetussuunnitelmien rakenteet
ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet, opintojaksokohtaiset osat ja opetussuunnitelman talousvaikutukset maaliskuun loppuun mennessä.
Opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä useammaksi vuodeksi tai toistaiseksi.
Opetussuunnitelmat julkistetaan tarkoituksenmukaisessa muodossa opintooppaassa tai mahdollisesti muilla soveltuvilla tavoilla.
Luonnontieteellisessä tiedekunnassa kandidaatin tutkinto koostuu sekä pää- että
sivuaineen opinnoista (opintokokonaisuuksista). Tiedekunnan sisällä opiskelijalla
on yleensä mahdollista saada sivuainemerkintä, jos hän on suorittanut saman
oppiaineen opintoja vähintään 15 opintopistettä.
Liitteenä olevan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman anomuksen tarkoituksena on, että luonnontieteellisellä tiedekunnalla ja tiedekunnan erikseen nimeämälle vastuuhenkilöllä olisi oikeus kirjoittaa tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaville sivuainemerkintä, joka olisi laadittu tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin yksikön ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyösopimuksen perusteella.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 12/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. jatkuu
Sivuainemerkintä ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.
Sivuaineen minimilaajuus on vähintään 25 op ja kokonaisuuden nimi olisi ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot”, vähintään 25 op lisätarkennuksella Sivuainemerkintä annettu Kajaanin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman perusteella.
Päätösesitys: Hyväksytään ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot”, vähintään 25 op lisätarkennuksella Sivuainemerkintä annettu Kajaanin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman perusteella” sisällytettäväksi sivuaineeksi tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaiseen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon liitteenä olevan esityksen periaatteita noudattaen ja nimetään sivuaineen
vastuuhenkilöksi ja suoritusmerkinnän antajaksi professori Samuli Saukkonen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 13/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
Läsnä

Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, varadekaani
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Marjo Kauppinen, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Aleksi Salo, opiskelija
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri
Anita Aikio, dosentti
_________________________________________________________________________________

4.
Lisensiaatintutkimusten 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.
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 15.2.2010
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.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 13/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. jatkuu
Lisensiaatintutkimusten hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Jouni Lappalaisen lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten
arvolauseella tyydyttävä (2) ja FM Tiina Seppäsen lisensiaatintutkimus FLtutkintoa varten arvolauseella kiitettävä (4) ja FM Teija Talvensaaren lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten arvolauseella kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Hanski, Hiltunen, Hästö, Oksanen,
Pulli, Rusanen, Hyvärinen, Kellokumpu sekä Aikio.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 14/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
Läsnä

Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, varadekaani
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Marjo Kauppinen, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Aleksi Salo, opiskelija
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri
Anita Aikio, dosentti
_________________________________________________________________________________

5.

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” tarkastetaan julkisesti 11.2.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Helge Lemmetyinen molemmat Tampereen teknillisen yliopiston
kemian ja biotekniikan laitoksesta Tampereelta ja kustoksena professori Osmo
Hormi Oulun yliopiston kemian 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.
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 15.2.2010 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
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 14/2010
Heikki Kuoppala
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5.

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

Päätös:

Asiaa ei voitu ottaa käsittelyyn, koska vastaväittäjän lausunto ei ollut saapunut.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 15/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
Läsnä

Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, varadekaani
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Marjo Kauppinen, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Aleksi Salo, opiskelija
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri
Anita Aikio, dosentti
________________________________________________________________________________

6.
FM Tuomo Karisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Tuomo Karisen geologian ja mineralogian alan väitöskirja “The Koillismaa Intrusion, northeastern Finland – evidence for PGE reef forming processes in the
layered series” tarkastetaan julkisesti 12.2.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Tapani Rämö, Helsingin yliopiston geologian laitoksesta Helsingistä ja kustoksena professori Eero Hanski Oulun yliopiston geotieteiden
laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokouksessa pöydälle. Väitöskirja on
nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa
http://arkisto.gtk.fi/bul/bt404.pdf .
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.
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 Tuomo Kariselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 15.2.2010 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
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 15/2010
Heikki Kuoppala
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. jatkuu
FM Tuomo Karisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Vastaväittäjän lausunto jaettiin kokouksessa pöydälle ja hyväksyttiin FM
Tuomo Karisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella eximia cum
laude approbatur.
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Hanski, Hiltunen, Hästö, Oksanen,
Pulli, Rusanen, Hyvärinen, Kellokumpu sekä Aikio.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

Pöydältä 16.2.2010
PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 16/2010
Heikki Kuoppala
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Kokous 2/2010 tiistaina 16.2.2010 klo 13.15. alkaen
Läsnä

Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, varadekaani
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Marjo Kauppinen, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Aleksi Salo, opiskelija
Jukka Laurikkala, huoltoinsinööri
Anita Aikio, dosentti
_________________________________________________________________________________

7.
Painatusluvan myöntäminen M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Tia-Lynn Ashman University of Pittsburgh, Department of Biological Sciences, Pittsburgh, USA:sta
ja professori James D. Bever Indiana University, Department of Biology, Indiana, USA:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa M.Sc. Sandra Varga’n
kasviekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Significance of
plant gender and arbuscular mycorrhizal symbiosis in plant life history traits".
Molemmat esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä edellyttäen
esittämiensä pienten 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 professori Satu Huttusen sähköposti, koskien työn ohjaajan lehtori
(PhD) Minna-Maarit Kytöviidan (Jyväskylän yliopisto) valvomista työhön 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. M.Sc. Sandra Varga’lle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 15.2.2010 mennessä.
Päätösesitys:

1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
2. Myönnetään painatuslupa M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

1. ja 2. Esityksen mukainen.
Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

