
 
 
 
OULUN YLIOPISTO      YHDISTELMÄ  A2 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta    Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä 
 

Kokous 11.2.2011 
 

 
  
HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  A 6 – A 7 
 
 
 
A  6/2011  1 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
A  7/2011 2 FT Jouni Rättyän dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 6 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15 alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 
 Esa Läärä, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät 
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.2.2011. 
 
Akateeminen arviointiryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna 
vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohta-
jan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme. 
 
 

Päätös: 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani     Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö     Pertti Tikkanen 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 7 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15 alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 
 Esa Läärä, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
2 
FT Jouni Rättyän dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus 

 
 
FT Jouni Rättyä on pyytänyt kirjeellään 20.1.2011, että hänet otettaisiin Oulun yli-
opistoon matematiikan dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä). 
 
Laitoksen johtaja professori Lasse Holmström on ehdottanut, että asiantuntijoiksi va-
littaisiin: 
 
- dosentti Jari Taskinen, Helsingin yliopisto 
- professori Jordi Pau, Barcelonan yliopisto, Espanja 

 
 

 
Päätösesitys: 
 

Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen 
ja ehdotusten pohjalta. 
 
 

Päätös: 
 
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan hakemus on tar-
koituksenmukainen ja asiantuntijat hyväksytään professori Holmströmin esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

 
  



OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 2/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 11.2.2011 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  4 - 7 

 
 

B  4/2011 1. Väittelyluvan myöntäminen FM Sari Hillin väitöskirjaksi tarkoittamalle tut-
kimukselle. 

 
B  5/2011 2. Väittelyluvan myöntäminen FL Ùt Văn Lê’nin väitöskirjaksi tarkoittamalle 

tutkimukselle. 
 
B  6/2011 3. FM Riitta Hekkalan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  7/2011 4. FM Anne Niittyvuopion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 4/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Esa Läärä, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
1. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Sari Hillin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Ingrid Kögel-Knabner 
Technische Universität München, Lehrstuhl für Bodenkunde, München, Sak-
sasta ja Dr. Gaius R. Shaver The Ecosystems Center, Marine Biological Labo-
ratory, Massachusetts, USA:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Sari 
Hillin kasviekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Carbon 
fractions and stocks in soil organic layers in boreal forest soils-impacts of cli-
matic and nutritional conditions". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelylu-
van myöntämistä, edellyttäen kuitenkin lausunnossaan esittämiensä korjaus-
ten tekemistä ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laa-
tia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittä-
jä 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Sari Hillille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esi-
tarkastajien lausunnoista 10.2.2011 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Sari Hillin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimuksel-
le edellyttäen, että esitarkastajien lausunnossaan esittämät korjaukset teh-
dään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen te-
kijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväk-
syy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos nimetään 
vasta, kun listaus korjauksista on tehty. 

 
 

Päätös: Todettiin, että väitöskirjan tekijä ja ohjaaja olivat toimittaneet yhteenvedon esi-
tarkastajien tekemiin korjausesityksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin väittely-
lupa FM Sari Hillin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 

 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 5/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Esa Läärä, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
2. 
Väittelyluvan myöntäminen FL Ùt Văn Lê’nin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat PhD Judith Vancostenoble Univer-
sité Paul Sabatier Toulouse III, Institut de Mathématiques de Toulou-
se,Toulouse, Ranskasta ja professori Jaime E. Muñoz Rivera National Labora-
tory for Scientific Computation, Rio de Janeiro Brasiliasta antaneet liitteenä 
olevat lausuntonsa FL Ùt Văn Lê’nin matematiikan alan väitöskirjaksi tarkoit-
tamasta tutkimuksesta ”Nonlinear wave equations with boundary-like antipe-
riodic conditions". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämis-
tä siten, että esitarkastajista Judith Vancostenoble on edellyttänyt esittämien-
sä korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamis-
ta. 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FL Ùt Văn Lê’nille varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
esitarkastajien lausunnoista 10.2.2011 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FL Ùt Văn Lê’nin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutki-
mukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan lausunnossaan esittämät kor-
jaukset tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tut-
kimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka oh-
jaaja hyväksyy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos 
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty. 

 

Päätös: Todettiin, että väitöskirjan tekijä ja ohjaaja olivat toimittaneet yhteenvedon toi-
sen esitarkastajan tekemiin korjausesityksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin 
väittelylupa FL Ùt Văn Lê’nin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 6/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Esa Läärä, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
3. 
FM Riitta Hekkalan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Riitta Hekkalan tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “The many facets of 
an inter-organisational information system project as perceived by the actors” tar-
kastettiin julkisesti 28.1.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi pro-
fessori Reima Suomi, Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen laitok-
sen, johtamisen yksiköstä Turusta ja kustoksena professori Ari Heiskanen Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liittee-
nä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293467/ . 
 
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio, 
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta 
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FM Riitta Hekkalalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 10.2.2011 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 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 6/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. jatkuu 
FM Riitta Hekkalan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Riitta Hekkalan väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

Kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Huttula sekä 

Läärä. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 7/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Esa Läärä, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
4. 
FM Anne Niittyvuopion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Anne Niittyvuopion genetiikan alan väitöskirja “Adaptation to northern condi-
tions at flowering time genes in Arabidopsis lyrata and Arabidopsis thaliana” tar-
kastettiin julkisesti 28.1.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi PhD 
Sebastián Ramos-Onsins, Universitat Autonoma de Barcelona, Espanjasta ja 
kustoksena professori Jaakko Lumme Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vas-
taväittäjän lausunto jaetaan kokoukseen pöydälle. Väitöskirja on nähtävänä tie-
dekunnan toimistossa ja osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293528/. 
 
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio, 
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta 
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FM Anne Niittyvuopiolle varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
vastaväittäjän lausunnosta 10.2.2011 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 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 7/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2011 perjantaina 11.2.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. jatkuu 
FM Anne Niittyvuopion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Anne Niittyvuopion väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolau-

seella Kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Huttula sekä 

Läärä. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 


