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Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 21.1.2010.
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.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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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
Mervi Tervo, tutkijatohtori

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
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Ilmoitusasiat

1)

Laitosneuvostoissa 10.12.2009 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto
liitteenä.

2)

Dekaanin päätöksellä 22.12.2009 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset
liitteenä.

3)

Tutkintotilasto 2010 sekä matemaattis-luonnontieteellisen koulutusalan tutkintotietoja 2008 ja 2009 liitteenä.

4)

Sopimus ESO-keskuksesta liitteenä.

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Edellisten lisäksi merkittiin tiedoksi:
5)

Opetusministeriön ja Oulun yliopiston välinen tulossopimus 2010 – 2012 liitteenä.

6)

Rehtorin päätökset tutkimus- ja koulutusneuvostojen nimeämisestä kaudelle
2010 - 2013 liitteenä.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Pertti Tikkanen
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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
Mervi Tervo, tutkijatohtori

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
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Tiedekuntaneuvoston esittelylistojen julkisuus ja jakelu

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 tiedekuntaneuvostossa 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
säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Tiedekuntaneuvoston esittelylistoja on pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 6
§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisina keskeneräisinä asioina, jotka eivät ole julkisia.
Julkisiksi ne tulevat sen jälkeen, kun ne muutetaan pöytäkirjoiksi ja allekirjoitetaan.
Tämän jälkeen ne voidaan myös siirtää nähtäväksi tiedekunnan verkkosivuille.
Julkisuuslain 9 §:n 2 momentin mukaan tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei ole
vielä julkinen, on (viranomaisen) harkinnassa. Harkintaa käyttäessään (viranomaisen) on julkisuuslain 17 §:n mukaan huolehdittava, ettei tietojen saamista tarpeettomasti rajoiteta ja tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti.
Jotta tiedekuntaneuvoston esittelylistat voitaisiin lähettää varsinaisten jäsenten lisäksi myös tiedekuntaneuvoston varajäsenille ja jotta muut tiedekuntaan kuuluvat
voivat tutustua kokousasioihin etukäteen hyvän hallinnon periaatteiden ja hallinnon
avoimuuden mukaisesti, tiedekuntaneuvoston on tehtävä tätä koskeva nimenomainen päätös.

Päätösesitys:
Päätetään, että
1) kokouskutsu ja esittelylistat liitteineen lähetetään tiedekuntaneuvoston varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenille sekä niille laitosten johtajille ja varajohtajille, jotka eivät ole tiedekuntaneuvoston jäseniä tai varajäseniä. Lisäksi kokouskutsu ja esittelylistat liitteineen lähetetään laitosten toimistoihin
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Tiedekuntaneuvoston esittelylistojen julkisuus ja jakelu

2)

muut tiedekuntaan kuuluvat voivat käydä perehtymässä esittelylistoihin tiedekunnan kansliassa

3)

kokouskutsu ja esittelylistat liitteineen lähetetään tiedonkulun varmistamiseksi
tiedoksi muiden tiedekuntien hallintopäälliköille ja – näiden niin halutessa – yliopiston rehtorille, vararehtoreille, hallintopalveluiden esittelijöille sekö koulutus- ja
tutkimuspalveluiden johtajalle

4)

esittelylistat ilman liitteitä siirretään nähtäväksi tiedekunnan verkkosivuille ennen
kokousta. Pöytäkirjan tultua allekirjoitetuksi se siirretään verkkosivuille esittelylistojen tilalle, myös ilman liitteitä

5)

kokouskutsu sekä esittelylistojen yhdistelmät lähetetään tiedekunnan kirjastoille
sekä ylioppilaskuntaan

6)

mikäli esittelylistoihin tai niiden liitteisiin liittyy salassa pidettäviä asiakirjoja, lähetetään nämä vain tiedekuntaneuvoston varsinaisille jäsenille

7)

kokouskutsun ja esittelylistojen haltijan edellytetään huolehtivan niiden säilyttämisestä ja hävittämisestä asianmukaisella tavalla

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Eero Hanski, professori
Kalervo Hiltunen, professori
Peter Hästö, professori
Jari Oksanen, professori
Petri Pulli, professori
Jarmo Rusanen, professori
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Tiedekunnan hallintoelinten tehtävät, toinen käsittely

Asia on ollut esillä ensimmäisen kerran tiedekuntaneuvoston kokouksessa
10.12.2009, jolloin päätettiin opinnäytteiden, kypsyysnäytteiden ja jatkoopintosuunnitelmien hyväksymistavasta siihen asti, kun tiedekunnan hallintoelinten
tehtävistä on päätetty ja elimet ovat järjestäytyneet.
Ensimmäisen käsittelyn jälkeen rehtori on tehnyt päätöksen rekrytointitoimivallasta
ja yliopiston hallitus on hyväksynyt Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön (liitteenä). Päätös rekrytointitoimivallasta on nähtävissä suuren jakelun tiedotteen
15.12.2009 linkistä, rekrytointiohjeet suuren jakelun tiedotteen 25.11.2009 linkistä
sekä opetuksen johtosääntö sivulta
http://www.hallinto.oulu.fi/hallitus/paatos/hallitus/3-2009.pdf.
Dekanaatti on koonnut (liite) yhteen säädöksissä eri toimielimille osoitetut tehtävät ja
esittänyt tehtäväksi joitain delegointipäätöksiä. Tärkeimpiä näistä olisivat perustutkintoihin liittyvien arvostelujen ja päätösten delegointi laitoskohtaisille, erillisille toimielimille. Väitöskirjojen arvostelu delegoitaisiin myös erilliselle, tiedekuntakohtaiselle toimielimelle, jota täydennettäisiin tarpeen mukaan lisäjäsenillä. Näiden seurauksena laitoksen johtoryhmällä (vastaa aikaisempaa laitosneuvostoa) ja tiedekuntaneuvostolla ei enää olisi käsiteltävänään säännöllisesti päätettäviä rutiiniasioita.
Näille elimille jäisi käsiteltäväksi laajempia, erityisesti toiminta- ja taloussuunnitelmiin
(mm. henkilöstösuunnitelma, budjetti, talouden seuranta) liittyviä kysymyksiä.
Erillisessä liitteessä on lisäksi esitetty tähän asti voimassa olleet delegointipäätökset
eräissä johtosäännöissä kirjaamattomissa opintoasioissa. Näistä laitosneuvostoja
koskeneista delegoinneista tehdään päätösesitykset kokouksessa.

Päätösesitys:
Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun hallintoelinten tehtävistä. Päätetään tehtävistä
dekanaatin esityksen pohjalta, mahdollisesti keskustelun jälkeen tehtävin muutoksin.
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Päätös:
Tiedekuntaneuvosto keskusteli toimielinten tehtävistä. Keskustelussa käytiin läpi eri
säädöksissä todetut, eri elimille osoitetut tehtävät. Keskustelun perusteella tehtiin
esitykseen eräitä muutoksia ja päätettiin tehdä seuraavat tehtävien delegointipäätökset.

Tehtävä

Säädösten* mukainen
päättäjä

Delegoinnin mukainen
päättäjä

tutkintojen hyväksyminen

tiedekuntaneuvosto

dekaani

poikkeavan opintosuunnitelman hyväksyminen

tiedekuntaneuvosto

erillinen, laitoskohtainen
elin**

väitöskirjan esitarkastajien
ja vastaväittäjän määrääminen

tiedekuntaneuvosto

tutkimusdekaani
(varalla koulutusdekaani)

väitöskirjojen arvostelu

tiedekuntaneuvosto

erillinen, tiedekuntakohtainen elin***

lisensiaatintutkimusten
arvostelu

tiedekuntaneuvosto (tai muu)

erillinen, tiedekuntakohtainen elin***

pro gradu –tutkielmien
arvostelu

tiedekuntaneuvosto (tai muu)

erillinen, laitoskohtainen
elin**

kypsyysnäytteiden arvostelu

tiedekuntaneuvosto

erillinen, laitoskohtainen
elin**

jatko-opintosuunnitelmien
hyväksyminen

-

TETR tai TETR:n alaryhmä
tai TETR pj. & laitosjohtaja

esityksen teko laitoksen
TTS:ksi, ml. henkilöstösuunnitelma

laitoksen johtaja

laitoksen johtaja, kuultuaan
laitoksen johtoryhmää

esityksen teko laitoksen
opetussuunnitelmaksi
talousvaikutuksineen

-

laitoksen johtoryhmä

selonteko laitokselle
TTS-päätöksistä ja
toteutumisesta

-

laitoksen johtaja

*: johtosääntö tai opetuksen johtosääntö
**: laitoskohtainen. Koostumus päätetään erikseen laitoksen johtajan esityksestä. Johtaja
kuulee asiassa johtoryhmää. Johtaja nimeää
***: tiedekuntakohtainen. Koostumus päätetään erikseen dekanaatin esityksestä
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Todettiin, että vielä avoimiksi jäävistä ja mahdollisesti täsmennystä vaativista kohdista tehdään seuraavissa tiedekuntaneuvoston kokouksissa erilliset päätökset.
Säädösten ja delegointien mukaiset eri elinten tehtävät on koottu erilliseen liitteeseen, lisäksi on kirjattu eräitä säädöksissä mainitsemattomia, opintoasioita koskevia
menettelyjä.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoimikuntien asettaminen
Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekunnassa tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta, joiden toimintaa johtavat
tutkimus- ja koulutusdekaanit. Toimikuntien asettaminen kuuluu tiedekuntaneuvoston päätösvaltaan.
On luontevaa, että laitostasoisten tutkimuksen edistämistyöryhmän (TETR) ja opetuksen kehittämistyöryhmän (OKTR) puheenjohtajat kuuluvat tiedekunnan vastaaviin toimikuntiin. Lisäksi on perusteltua, että toimikuntiin nimitetään ainakin opiskelijoiden edustaja. Laitokset ovat nimenneet OKTR:ien ja TETR:ien puheenjohtajiksi
seuraavat:

BIOK
BIOL
FYS
GEOT
KEM
MAANT
MATEM
TOL

Koulutustoimikunta
lehtori Tuomo Glumoff
yliassistentti Annamari Markkola
yliopistonlehtori Juhani Lounila
professori Vesa Peuraniemi
professori Marja Lajunen
professori Pauli Tapani Karjalainen
professori Peter Hästö
professori Samuli Saukkonen

Tutkimustoimikunta
professori Rik Wierenga
professori Outi Savolainen
professori Heikki Salo
professori Wolfgang Maier
professori Risto Laitinen
professori Petri Hottola
professori Mikael Lindström
professori Mikko Siponen

Päätösesitys:
Otetaan asia kiireellisyytensä takia käsittelyyn, vaikkei sitä ole kokouskutsussa mainittu.
Asetetaan tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoimikunnat toimikaudelle 2010 – 2013
siten, että niihin kuuluvat laitosten opetuksen kehittämis- ja tutkimuksen edistämistyöryhmien puheenjohtajat.
Päätetään muista jäsenistä kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Tarvittaessa
valtuutetaan dekaani täydentämään jäsenistö muiden kuin OKTR:n ja TETR:n puheenjohtajien osalta. Päätetään, että toimikauden aikana tapahtuvista muutoksista
toimikuntien koostumuksessa päättää dekaani.
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Tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoimikuntien asettaminen

Päätös:
Päätettiin asettaa tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoimikunnat toimikaudelle 2010
– 2013 siten, että niihin kuuluvat laitosten opetuksen kehittämis- ja tutkimuksen
edistämistyöryhmien puheenjohtajat.
Lisäksi nimettiin tutkimustoimikuntaan jatko-opiskelijaedustajana FL Henrik Hedberg
(TOL). Valtuutettiin dekaani nimeämään tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien
esityksestä koulutustoimikuntaan yksi opiskelijajäsen ja tälle varajäsen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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YHDISTELMÄ B 1/2010
Heikki Kuoppala
Kokous 26.1.2010

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 1 - 9

B 1/2010

1.

FM Juha Heiskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 2/2010

2.

DI Kaisa Stillin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 3/2010

3.

FL Tero Vedenjuoksun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 4/2010

4.

Painatusluvan myöntäminen M.Sc. Walaa Abbas, Omar’in väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 5/2010

5.

Painatusluvan myöntäminen FL Jukka Kemppaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 6/2010

6.

Painatusluvan myöntäminen FM Anu Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 7/2010

7.

Painatusluvan myöntäminen FL Markus Harjun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 8/2010

8.

Painatusluvan myöntäminen FM Mikko Salinin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 9/2010

9.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen
ajanjaksolle 1.1.2010 – 31.12.2013 sekä tapauskohtaisten jäsenten nimeäminen.
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Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
________________________________________________________________________________

1.
FM Juha Heiskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Juha Heiskasen orgaanisen kemian alan väitöskirja “Synthesis of 4substituted tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum derivatives and their photophysical
properties” tarkastettiin julkisesti 8.1.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Kristiina Wähälä Helsingin yliopiston kemian laitoksesta Helsingistä 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.
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 Juha Heiskaselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 25.1.2010 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 1/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. alkaen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. jatkuu
FM Juha Heiskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Juha Heiskasen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Hanski, Hiltunen, Hästö, Oksanen,
Pulli, Weckström, Huttula, Kaila, Kellokumpu sekä Kvist.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 2/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

2.
DI Kaisa Stillin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
DI Kaisa Stillin tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “Mobile technology for interest-based communities: concept design with a knowledge-based approach”
tarkastettiin julkisesti 18.12.2009. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi
professori Diaz Lily Taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriosta, Helsingistä
ja kustoksena dosentti Minna Isomursu VTT, Oulu. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514260605/ .
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. DI Kaisa Stillille varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 25.1.2010 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 2/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
DI Kaisa Stillin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin DI Kaisa Stillin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella cum
laude approbatur.
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Hanski, Hiltunen, Hästö, Oksanen,
Pulli, Weckström, Huttula, Kaila, Kellokumpu sekä Kvist.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 3/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

3.
FL Tero Vedenjuoksun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FL Tero Vedenjuoksun matematiikan alan väitöskirja “The Stone–Čech Compactification of Groups and Semigroups” tarkastettiin julkisesti 9.1.2010. Dekaanin
määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Jorge Pastor Galindo Universitat
Jaume I, Departamento de Matemáticas, Area Científico-Técnica, Castellón, Espanjasta ja kustoksena dosentti Mahmoud Filali Oulun yliopiston matemaattisten
tieteiden 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.
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 Tero Vedenjuoksulle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän lausunnosta 25.1.2010 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 3/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. jatkuu
FL Tero Vedenjuoksun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FL Tero Vedenjuoksun väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Hanski, Hiltunen, Hästö, Oksanen,
Pulli, Weckström, Huttula, Kaila, Kellokumpu sekä Kvist.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

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

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

4.
Painatusluvan myöntäminen M.Sc. Walaa Abbas, Omar’in väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Robert Franzén sekä
professori Helge Lemmetyinen molemmat Tampereen teknillisen yliopiston
kemian ja biotekniikan laitoksesta Tampereelta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa M.Sc. Walaa Abbas, Omar’in orgaanisen kemian alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Synthesis of 4-substituted-8-hydroxyquinolines
with biological activities and the photoluminescence and electroluminescence
properties of their aluminium complexes". 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 Osmo Hormin 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. M.Sc. Walaa Abbas, Omar’ille varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 25.1.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa M.Sc. Walaa Abbas, Omar’in väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 5/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
________________________________________________________________________________

5.
Painatusluvan myöntäminen FL Jukka Kemppaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Martin Costabel, IRMAR, Institut Mathématique, Université de Rennes1, Campus de Beaulieu,
Rennes, Ranskasta ja professori Dorina Mitrea University of Missouri, Department of Mathematics, Columbia, USA:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Jukka Kemppaisen matematiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta
tutkimuksesta ”Behaviour of the Boundary Potentials and Boundary Integral
Solution of the Time Fractional Diffusion Equation". Molemmat esitarkastajat
puoltavat painatusluvan myöntämistä, mutta Costabel edellyttää erillisellä liitteellä 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 Keijo Ruotsalaisen lausunto tehdyistä korjauksista.
Teknillisen tiedekunnan sähkö- ja tietotekniikan osaston matematiikan jaoksen
ja luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitoksen sopimuksen mukaan tämän tutkinnon pisteet jakaantuvat siten, että molempien
yksiköiden osuus on 0,6. Asiaa koskeva sopimus liitteenä.
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 Jukka Kemppaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 25.1.2010 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FL Jukka Kemppaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 6/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
________________________________________________________________________________

6.
Painatusluvan myöntäminen FM Anu Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Milan Chytrý Masaryk
University, Department of Botany and Zoology, Brno, Tšekin tasavallasta ja
professori Jon Moen Umeå University, the Department of Ecology and Environmental Science, Umeå, Ruotsista antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM
Anu Pajusen kasviekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta
”Willow-characterised shrub vegetation in Arctic regions and its relation to
abiotic, biotic and anthropogenic factors". Molemmat esitarkastajat puoltavat
painatusluvan myöntämistä, mutta Chytrý 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.
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 Pajuselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.1.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FM Anu Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan Chytrýn lausunnossaan esittämät korjaukset on tehty 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.

Päätös:

Myönnettiin painatuslupa FM Anu Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Liitteenä työn ohjaajan FT Risto Virtasen lausunto työhön tehdyistä
korjauksista.
Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 7/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

7.
Painatusluvan myöntäminen FL Markus Harjun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Tuncay Aktosun, University of Texas, Department of Mathematics, Arlington USA:sta ja professori
Samuli Siltanen Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksesta
Helsingistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Markus Harjun sovelletun
matematiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”On the direct
and inverse scattering problems for a nonlinear three-dimensional Schrödinger
equation". Molemmat esitarkastajat puoltavat painatusluvan myöntämistä,
mutta Aktosun edellyttää erillisellä liitteellä 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 Valeriy Serovin 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. FL Markus Harjulle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.1.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FL Markus Harjun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 8/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

8.
Painatusluvan myöntäminen FM Mikko Salinin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat vanhempi tutkija Ossi TurunenTeknillisen korkeakoulun biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen bioprosessitekniikan laboratoriosta, Espoosta ja professori Juha Rouvinen Joensuun
yliopiston kemian laitoksesta Joensuusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa
FM Mikko Salinin biokemian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta
”Protein crystallographic studies of A-TIM-structure based development of new
enzymes". Molemmat esitarkastajat puoltavat painatusluvan 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 Mikko Salinille varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.1.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään painatuslupa FM Mikko Salinin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 9/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 1/2010 tiistaina 26.1.2010 klo 14.15. 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
Mervi Tervo, tutkijatohtori
_________________________________________________________________________________

9.
Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen ajanjaksolle 1.1.2010
– 31.12.2013 sekä tapauskohtaisten jäsenten nimeäminen.
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan muun opintosuorituksensa kuin väitöskirjan,
Opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi
ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi
saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön
johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.
Opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä
koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä
syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muun kuin 3 momentissa tarkoitetun opintosuorituksen arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, arvostelusta
sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän
kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa tarkoitetun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen ajanjaksolle 1.1.2010
– 31.12.2013 sekä tapauskohtaisten jäsenten nimeäminen.

Yliopistolain (558/2009) 84 §:n mukaan päätökseen, johon saa 82 §:n mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Yliopistolain (558/2009) 27 §:n mukaan opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yliopistossa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muuhun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija.

Päätösesitys:
1. Määrätään luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnan puheenjohtajaksi
professori Samuli Saukkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen professori Pauli Tapani Karjalainen ajanjaksolle 1.1.2010 - 31.12.2013. Muut jäsenet nimetään tapauskohtaisesti.
2. Päätetään, että tiedekunnan dekaani nimeää tutkintolautakunnan muut jäsenet
tapauskohtaisesti.

Päätös:

1. ja 2. esityksen mukainen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

