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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei
hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (26 § 3 momentti).
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 15.11.2017. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 § 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Päätös:
Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli
puheenjohtajan lisäksi 6 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Jari
Laukkasen ottamisesta professorin, sisätaudit, tehtävään (32073 UEF) määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Yliopiston
rehtori
on
5.12.2016
tekemällään
päätöksellä
hyväksynyt
tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, sisätaudit, tehtävän (32073 UEF)
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta sisätautien professorin tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä LT, erikoislääkäri, dosentti Esa Jantunen; LT, erikoislääkäri, dosentti
Jari Laukkanen ja LT, erikoislääkäri, dosentti Teemu Niiranen.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin
palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 23.11.2016
päättänyt esittää, että sisätautien professorin tehtävään otettavalta vaaditaan
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot sisätautien tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista
on dekaanin päätöksen (12.6.2017) mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä:
professori Hannele Yki-Järvinen (Helsingin yliopisto), professori Peter Hokland
(Aarhusin yliopisto) ja professori (emer.) Matti J. Tikkanen (Helsingin yliopisto).
Asiantuntijoiden lausunnot ovat listan liitteenä 1.
Arviossaan professori Hannele Yki-Järvinen toteaa Esa Jantusen ja Jari Laukkasen
olevan yhtä kelpoisia po. sisätautien professorin tehtävään. Hän toteaa myös, että
Teemu Niiranen on tutkimuksen näkökulmasta kelpoinen tehtävään, mutta hänen
käytännön perehtyneisyytensä sisätautialaan on vielä riittämätön sisätautien
professuuriin. Professori Peter Hokland toteaa, että dosentti Niirasen opetusansiot
eivät ole vielä riittäviä sisätautien professorin tehtävään.
Hän asettaa Jari
Laukkasen
hakijoista
ansioituneimmaksi
tehtävän
hoitajaksi
erityisesti
tutkimuksellisten ansioidensa, mutta myös riittävän opetuskokemuksen ja
käytännön perehtyneisyyden perusteella. Professori (emer.) Matti J. Tikkanen
asettaa lausunnossaan Jari Laukkasen ensimmäiselle ja Esa Jantusen toiselle
sijalle tutkimusnäyttöjen ja kliinisten ansioiden perusteella. Teemu Niirasen hän
asettaa kolmannelle sijalle, todeten hakijan tulevaisuudenpotentiaalin olevan
hyvä.
Tehtävän täyttöä valmisteleva työryhmä esittää asiantuntijalausuntojen
perusteella, että professorin, sisätaudit (Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen
yksikkö, työskentelypaikka Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä) määräaikaiseen (5 vuotta) tehtävään
nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Jari Laukkanen 1.1.2018 alkaen.
Tehtäväntäyttöryhmän esitys on liitteenä 2.
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Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että LT,
dosentti, erikoislääkäri Jari Laukkanen otetaan sisätautien professorin tehtävään
(32073 UEF) viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018 lukien.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
8.11.2017
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

1
2

Asiantuntijalausunnot
Nimitysesitys sisätautien professori
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille onkologian osa-aikaisen (70%)
professorin
tehtävän
(31215
UEF)
määräaikaisesta
hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Tehtävä: Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun
onkologian osa-aikaisen (70%) professorin tehtävän (31215) täyttö on
meneillään. Lääketieteen koulutus po. alalla on turvattava myös tehtävän
täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi kliinisen lääketieteen yksikkö esittää (liite),
että onkologian professorin tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi 1.1.
-31.3.2018 LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen. Lääketieteen laitos puoltaa
yksikön esitystä.
Onkologian osa-aikaisen (70%) professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden
määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Määräaikaisuuden peruste: Avoimen tehtävän hoito.
Kelpoisuus: LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen on hoitanut onkologian
osa-aikaisen professorin tehtävää menestyksekkäästi 1.3.2014 lukien. Päivi
Auvisen ansioluettelo liitteenä. Hänen ansioistaan voidaan tiivistää seuraavaa:
Hän on suorittanut Kuopion yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1989,
syöpätautien erikoislääkärin tutkinnon 1996 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon
1999. Päivi Auviselle on myönnetty lääketieteellisen onkologian dosentin
Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2014.
Päivi Auvisella on ansiokas kliinikon työura syöpätautien erikoislääkärinä (1996-),
minkä lisäksi hänellä on ollut vaativia hallinnollisia tehtäviä (KUH:
apulaisylilääkäri, 2004- 2007; osaston ylilääkäri, 2007- 2010; apulaisylilääkäri,
2011-2014). Onkologian professorin tehtävää hän on hoitanut ajalla
09/2009-12/2010 ja sittemmin yhtäjaksoisesti 1.3.2014 lukien. Professori Päivi
Auvisen julkaisuluettelo sisältää 42 nimikettä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

3
4

Auvinen CV ja julkaisut
Esitys tiedekunnalle Auvinen
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Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin
tehtävän
(31298
UEF)
määräaikaisesta
hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Tehtävä: Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun
neurologian professorin tehtävän (31298) täyttö on meneillään. Lääketieteen
koulutus po. alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen
vuoksi kliinisen lääketieteen yksikkö esittää (liite), että neurologian professorin
tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi 1.1. -30.6.2018 LT, erikoislääkäri,
dosentti Pekka Jäkälää hoito-osuudella 70%. Lääketieteen laitos puoltaa yksikön
esitystä.
Neurologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy
aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus.
Kelpoisuus:
LT,
dosentti,
erikoislääkäri
Pekka
Jäkälä
on
nimitetty
asiantuntijamenettelyn kautta neurodegeneratiivisten sairauksien ja kuntoutuksen
osa-aikaiseen (50 %) professorin virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi
1.12.2009 alkaen. Professori Pekka Jäkälä on todettu asiantuntijalausunnoissa
kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävään vuonna
2011. Pekka Jäkälän ansioluettelo liitteenä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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CV ja julkaisut Jäkälä
Esitys tiedekunnalle Jäkälä
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Fysiologian dosentin arvon myöntäminen LT Anna Viitasalolle
LT Anna Viitasalo on esittänyt (3.5.2017), että hänelle myönnettäisiin fysiologian
dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV
ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että fysiologian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen
kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi
antamaan lausunto LT Anna Viitasalon tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa
dosentuuriin professori Olli Raitakarin (Turun yliopisto) ja professori Heikki
Kainulaisen (Jyväskylän yliopisto).
Professori Raitakari on antanut lausuntonsa 17.10.2017 ja professori Kainulainen
19.10.2017. Molemmat asiantuntijat pitävät LT Anna Viitasaloa tieteellisesti
pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä.
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään LT
Anna Viitasalon hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan
kriteerit opetustaidon osalta.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.
Hakija LT Anna Viitasalo täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että LT Anna Viitasalo täyttää yliopistolain 89 §:ssä
dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää LT
Anna Viitasalolle fysiologian dosentin arvon.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

7
8

Asaiantuntijalausunnot Viitasalo
Viitasalo CV ja julkaisuluettelo
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MHSc, B.D.S. Fouad Al-Sudanin hammaslääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Mervi Silaste
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja
koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan
asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana
edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja
vastaväittäjä) tarkastajasta.
Fouad Al-Sudanin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Employment status and its
contribution in oral health-related behaviours and oral health on tarkastettu
julkisesti 13.10.2017. Vastaväittäjä professori Jorma Virtanen (Oulun yliopisto)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori
Eino Honkala (University of Tromso) ja professori Anne Nordrehaug Åstrom
(University of Bergen), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijälle ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Esitys
Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MHSc,
B.D.S. Fouad Al-Sudanin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

9
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Proviisori Marjaana Koposen farmasian alan väitöskirjan hyväksyminen
Valmistelija: Mervi Silaste
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja
koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan
asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana
edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja
vastaväittäjä) tarkastajasta.
Marjaana Koposen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Antipsychotic use and risk
of hip fracture and mortality among community dwellers with Alzheimer’s disease,
a nationwide register-based study on tarkastettu julkisesti 29.9.2017.
Vastaväittäjä tutkimusprofessori Harriet Finne-Sover (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Toinen esitarkastaja,
apulaisprofessori Helga Gardasdottir (Utrecht University) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä arvosanalla hyväksyttä ja toinen esitarkastaja, professori Mari
Eriksdotter (Karolinska Institutet) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla
kiittäen hyväksytty opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijälle ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Esitys
Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto
proviisori Marjaana Koposen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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LL Miika Korhosen lääketieteen alan väitöskirjan hyväksyminen
Valmistelija: Mervi Silaste
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja
koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan
asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana
edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja
vastaväittäjä) tarkastajasta.
Miika Korhosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Left atrial appendage:
CT-based classification in stroke patients and healthy controls on tarkastettu
julkisesti 27.10.2017. Vastaväittäjä dosentti Tuomas Kiviniemi (TYKS) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, dosentti Jukka
Putaala (HUS) ja dosentti Sami Kajander (TYKS), puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
arvosanaksi hyväksytty.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijälle ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Esitys
Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL
Miika Korhosen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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FM Suvi Kuosmasen molekyylilääketieteen alan väitöskirjan hyväksyminen
Valmistelija: Mervi Silaste
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja
koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan
asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana
edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja
vastaväittäjä) tarkastajasta.
Suvi Kuosmasen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus MicroRNAs in endothelial
aging and atherosclerosis on tarkastettu julkisesti 20.10.2017. Vastaväittäjä
professori Reinier Boon (Goethe Universität Frankfurt am Main) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi hyväksytty. Toinen esitarkastaja, professori Vesa Olkkonen
(Minerva Foundation Institute for Medical Research) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksyttä ja toinen esitarkastaja,
apulaisprofessori Noora Kotaja (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hyväksytty opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijälle ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys
Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM
Suvi Kuosmasen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Dekaani päätti kokouksen klo 14.40.
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