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OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ A9 / 2011
Susanna Piltonen

Kokous 26.8.2011

HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 16 – 22

A 16/2011

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

A 17/2011

2

FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

A 18/2011

3

FT Marja Roiton dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

A 19/2011

4

FT Jouni Rättyän dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

A 20/2011

5

FT Veli-Petri Kostaman dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

A 21/2011

6

FT Inari Kursulan dosentuuriasia, asiantuntijaehdotus

A 22/2011

7

FT Marko Mutasen dosentuuriasia, asiantuntijaehdotus

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 16 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9 / 2011 perjantaina 13.6.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 23.8.2011.
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

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 17 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
2
FT Thomas Ulichin dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

FT Thomas Ulich on pyytänyt kirjeellään 17.1.2011, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon avaruusfysiikan dosentiksi.
- Akateeminen arviointiryhmä on professori Tuomo Nygrénin ehdotuksen mukaisesti
valinnut asiantuntijoiksi professori Betty Lanchesterin (University of Southampton,
UK) ja professori Asta Pellinen-Wannbergin (Umeå University and Swedish Institute of Space Physics, Ruotsi).
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

Päätösesitys:
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että FT Thomas Ulichilla on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana avaruusfysiikka.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 18 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
3
FT Marja Roiton dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

FT Marja Roitto on pyytänyt kirjeellään 23.11.2010, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon kasvien ekofysiologian dosentiksi. Hän täydensi dosentuurihakemustaan
kirjeellään 16.6.2011.
- Akateeminen arviointiryhmä on professori Satu Huttusen ehdotuksen mukaisesti
valinnut professori Pekka Niemelän Turun yliopistosta ja dosentti Sirkku Mannisen
Helsingin yliopistosta.
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, hakemuksen täydennys, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

Päätösesitys:
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että FT Marja Roitolla on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana ekofysiologia.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 19 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
4
FT Jouni Rättyän dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

FT Jouni Rättyä on pyytänyt kirjeellään 20.1.2011, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon matematiikan dosentiksi.
- Akateeminen arviointiryhmä on professori Lasse Holmströmin ehdotuksen mukaisesti valinnut asiantuntijoiksi yliopistonlehtori Hans-Olav Tyllin, Helsingin yliopistosta ja professori Jordi Paun, Barcelonan yliopistosta Espanjasta.
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

Päätösesitys:
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että FT Jouni Rättyällä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana matematiikka.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 20 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
5
FT Veli-Petri Kostaman dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

FT Veli-Petri Kostama on pyytänyt kirjeellään 8.12.2010, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon planetologian dosentiksi.
- Akateeminen arviointiryhmä on professori Juri Poutasen ehdotuksen mukaisesti
valinnut asiantuntijoiksi professori Harald Hiesingerin (Wilhelms-Universität
Münster, Saksa) ja professori Nicolas Mangoldin (Université de Nantes, Ranska).

Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

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

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että FT Veli-Petri Kostamalla on
dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana planetologia.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 21 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
6
FT Inari Kursulan dosentuuriasia, asiantuntijaehdotus

FT Inari Kursula on pyytänyt kirjeellään 7.6.2011, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon biokemian dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Kalervo Hiltunen on ehdottanut,
että asiantuntijoiksi valittaisiin:
- Professori Pekka Lappalainen, Biotekniikan Instituutti, Helsingin yliopisto
- Professori Jari Ylänne, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän 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 Hiltusen esityksen mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 22 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 9 / 2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
_______________________________________________________________________
7
FT Marko Mutasen dosentuuriasia, asiantuntijaehdotus

FT Marko Mutanen on pyytänyt kirjeellään 18.8.2011, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon eläintieteen dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Markku Orell on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin:
- Professori Jaakko Hyvönen, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto
- Professori Raine Kortet, Biologian laitos, Itä-Suomen 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 Orellin esityksen mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ B 9/2011
Heikki Kuoppala
Kokous 26.8.2011

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 37 - 46
B

37/2011

1.

FM Mirva Leppälän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

38/2011

2.

FL Heikki Hakkaraisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

39/2011

3.

Väittelyluvan myöntäminen FM Niko Putkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

40/2011

4.

Väittelyluvan myöntäminen FM Janne Alahuhdan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

41/2011

5.

Väittelyluvan myöntäminen FM Noora Huotarin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

42/2011

6.

Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

43/2011

7.

Väittelyluvan myöntäminen FL Lauri Berkovits väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

44/2011

8.

FL Hanna Kiilin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

45/2011

9.

FM Jarkko Heikkisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

46/2011

10.

Väittelyluvan myöntäminen FM Hatahet Feras väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 37/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

1.
FM Mirva Leppälän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Mirva Leppälän kasviekologian alan väitöskirja ”Successional changes in
vegetation and carbon dynamics during boreal mire development” tarkastettiin
julkisesti 15.6.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Håkan Rydin Uppsala University, Evolutionary Biology Centre (EBC), Department of
Ecology and Genetics Uppsala, Ruotsista ja kustoksena professori Jari Oksanen
Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294655/isbn9789514294655.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. 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 Mirva Leppälälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 25.8.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 37/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
FM Mirva Leppälän väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Mirva Leppälän väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Kellokumpu, Huttula, Läärä ja Rusanen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 38/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

2.
FL Heikki Hakkaraisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FL Heikki Hakkaraisen matematiikan alan väitöskirja ”Boxing inequalities and BVcapacities in metric spaces” tarkastettiin julkisesti 29.6.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Marc Troyanov, IGAT-Institut de Géométrie, d'Algèbre et de Topologie, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), Lausanne, Sveitsistä ja kustoksena professori Juha Kinnunen Aalto yliopiston matematiikan laitoksesta, Espoosta. 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 Heikki Hakkaraiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän lausunnosta 25.8.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 38/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
FL Heikki Hakkaraisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FL Heikki Hakkaraisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Kellokumpu, Huttula, Läärä ja Rusanen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 39/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

3.
Väittelyluvan myöntäminen FM Niko Putkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Peter Johansson Geologian tutkimuskeskuksesta, Rovaniemeltä ja professori Philip Gibbard, University
of Cambridge, Department of Geography, Cambridge, Englannista antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa FM Niko Putkisen maaperägeologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Late Weichselian deglaciation chronology and palaeoenvironments in northern Karelia, NW Russia". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että heidän erillisellä liitteellä väittelijälle esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan
ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän
täytyy laatia 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 Niko Putkiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Niko Putkisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien erillisillä liitteillä esittämät korjaukset
tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen
tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos nimetään
vasta, kun listaus korjauksista on tehty ja ne hyväksytään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 40/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

4.
Väittelyluvan myöntäminen FM Janne Alahuhdan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Janne Soininen Helsingin
yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan ympäristötieteiden laitoksesta, Helsingistä ja Ph.D. Martin Søndergaard, Aarhus University, Department of Bioscience, Silkeborg Tanskasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa
FM Janne Alahuhdan maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Patterns of aquatic macrophytes in boreal region: implications for spatial scale issues and ecological assessment". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista Janne Soininen on
esittänyt tarkemmin työhön tehtäviä kommentteja ja ehdotuksia lausunnossaan ja samoin toinen esitarkastaja Martin Søndergaard. Tutkimuksen tekijän
täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy.
Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä FM Janne Alahuhdan tiedekuntaan toimittama selvitys tehdyistä korjauksista.
Liitteenä myös suostumus osajulkaisun käyttämisestä väitöskirjassa.
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 Janne Alahuhdalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Janne Alahuhdan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 41/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

5.
Väittelyluvan myöntäminen FM Noora Huotarin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori (emer.) Juhani Päivänen
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden
laitoksesta, Helsingistä ja Dr Florence Renou-Wilson University College Dublin, School of Biology & Environmental Science, Ucd Science Centre, Belfield,
Dublin, Irlannista antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Noora Huotarin
ekologisen kasvitieteen alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Recycling of wood- and peat ash- a successful way to establish full plant cover
and dense birch stand on a cut-away peatland". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä, edellyttäen kuitenkin esittämiensä pienten
korjausten tekemistä ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän
täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy.
Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.

Liitteenä FM Noora Huotarin tiedekuntaan toimittama selvitys 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 Noora Huotarille varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Noora Huotarin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 42/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

6.
Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Neil Doherty Loughborough University, School of Business and Economics, Leicestershire, UK:sta ja
Dr (professori) France Bélanger University Development at Virginia Tech, Department of Accounting and Information Systems, Pamplin Hall, U.S.A:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa KM Mari Karjalaisen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Employees’ Information
Systems (IS) Security Behavior: Towards a Meta-Theory of IS Security Training and a New Model for Understanding Employees’ IS Security Behavior".
Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että heidän joko lausunnossaan tai erikseen ohjaajalle lähetetyssä väittelijälle esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan valvonnassa
ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia 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. KM Mari Karjalaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa KM Mari Karjalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien lausunnossaan esittämät korjaukset tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja
hyväksyy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty ja ne hyväksytään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 43/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

7.
Väittelyluvan myöntäminen FM Lauri Berkovitsin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Andrei K. Lerner, BarIlan University, Department of Mathematics, Ramat-Gan, Israelista ja professori Francisco J. Martín Reyes, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias,
Departamento de Análisis Matemático, Málaga, Espanjasta antaneet liitteenä
olevat lausuntonsa FM Lauri Berkovitsin matematiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Oscillation of functions and self-improving reverse
integral inequalities". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä.
Liitteenä myös suostumus osajulkaisun käyttämisestä väitöskirjassa.
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 Lauri Berkovitsille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Lauri Berkovitsin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 44/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

8.
FL Hanna Kiilin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FL Hanna Kiilin matematiikan alan väitöskirja ”Transmission problem for the electromagnetic scattering by a chiral obstacle” tarkastettiin julkisesti 18.6.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi PhD, Assistant professor Leo Tzou,
The University of Arizona, Department of Mathematics U.S.A:sta ja kustoksena
professori Valery Serov Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksesta.
Vastaväittäjän sähköpostilla lähettämä 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 Hanna Kiilille varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 25.8.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 44/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. jatkuu
FL Hanna Kiilin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FL Hanna Kiilin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Kellokumpu, Huttula, Läärä ja Rusanen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 45/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

9.
FM Jarkko Heikkisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Jarkko Heikkisen orgaanisen kemian alan väitöskirja ”Sol-gel chemistry in
protein immobilization onto solid substrates” tarkastettiin julkisesti 19.8.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Carl-Eric Wilén Åbo Akademin, kemian tekniikan laitoksen, teknisen polymeerikemian laboratoriosta Turusta
ja kustoksena professori Osmo Hormi Oulun yliopiston kemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen
opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Jarkko Heikkiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 25.8.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 45/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. jatkuu
FM Jarkko Heikkisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Jarkko Heikkisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Kellokumpu, Huttula, Läärä ja Rusanen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 46/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 9/2011 perjantaina 26.8.2011 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
Jarmo Rusanen, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
____________________________________________________________________________________

10.
Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. Feras Hatahet’in väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina on professori Peter Neubauer, Technische Universität Berlin, Institut für Biotechnologie, Berlin, Saksasta antanut liitteenä olevan lausuntonsa M.Sc. Feras Hatahet’in biokemian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Cytoplasmic disulfide bond formation: Engineering and evolution". Toisen esitarkastajan professori George Georgiou,
The University of Texas at Austin, Department of Biomedical Engineering, Institute for Cellular and Molecular Biology, Austin, Texas, U.S.A:sta lausunto
jaetaan kokouksessa pöydälle. Toinen esitarkastaja professori Peter Neubauer puoltaa 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. M.Sc. Feras Hatahet’ille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 25.8.2011 mennessä.

Päätösesitys:

Päätösesitys kokouksessa.

Päätösesitys kokouksessa:
Todettiin, että myös toisen esitarkastajan professori George Georgioun lausunto oli saapunut tiedekuntaan (liitteenä), jossa hän puolsi väittelyluvan
myöntämistä, huomioiden kuitenkin ennen työn lopullista painamista muutamat pienet kommentit. Todettiin myös, että M.Sc. Feras Hatahet’in väitöskirjatyön ohjaaja professori Lloyd Ruddock oli toimittanut tiedekuntaa sähköpostilla
(liitteenä) ohjaajan lausunnon, että vaaditut korjaukset työhön oli tehty.
Edellä olevaan viitaten myönnetään väittelylupa M.Sc. Feras Hatahet’in väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

