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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri,
dosentti Reetta Kälviäisen ottamisesta professorin, neurologia,
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, kliininen kemia, osa-aikainen (70%) tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, keuhkosairaudet, osa-aikainen (70%) tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Heikki Koskelan kutsumiseksi
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
DI Noora Airaksisen väitöskirjan arvosteleminen
FM Dina Navia-Paldaniuksen väitöskirjan arvosteleminen
Proviisori Laura Saarelaisen väitökirjan arvosteleminen
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Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston 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 14.11.2018.
kutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Kokous-

Kohtosäännön 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 8 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri, dosentti Reetta
Kälviäisen
ottamisesta
professorin,
neurologia,
tehtävään
toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 25.10.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt professorin, neurologia, tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta neurologian professorin tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä dosentti Kaisa Hartikainen, dosentti Pekka Jäkälä, dosentti Anne
Koivisto,
dosentti
Reetta
Kälviäinen
ja
dosentti
Mika
Martikainen.
Hakijayhteenveto liitteenä 1.
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
(Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti
pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 5.10.2017 päättänyt, että neurologian
professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys katsotaan olevan henkilöllä, jolla on
neurologian erikoislääkärin tutkinto tai erikoislääkärioikeudet sekä laaja-alainen
kliininen kokemus po. erikoisalalla.
Asiantuntijalausunnot
neurologian
professorin
tehtävää
hakeneiden
kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (26.4.2018) mukaan pyydetty
seuraavilta henkilöiltä: professori Kjell-Morten Myhr, Bergenin yliopisto; professori
Franz Fazekas, Grazin lääketieteellinen yliopisto ja professori Matthew Walker,
University College London. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä 2.
Lausunnoissaan Walker ja Fazekas asettavat Pekka Jäkälän toiselle sijalle ja Myhr
kolmannelle sijalle kolmen parhaan hakijan joukossa. Anne Koiviston arvioitsijat
asettivat sijoille 1., 2. ja 3. (Fazekas, Myhr ja Walker, vastaavasti). Walker ja
Myhr arvioivat Reetta Kälviäisen kelpoisimmaksi hoitamaan neurologian
professorin tehtävää, Fazekas puolestaan asettaa hänet kolmannelle sijalle.
Kaikki arvioitsijat toetavat, ettei dosentti Mika Martikainen täytä professorille
asetettuja kelpoisuusehtoja. Professori Fazekas arvioi myös, ettei dosentti Kaisa
Hartikainen ole hänen mielestään riittävän hyvin soveltuva haettuun tehtävään ja
professorit Myhr ja Walker asettavat hänet viiden hakijan joukossa neljännelle
sijalle.
Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella kolme
kaikissa lausunnoissa kelpoisiksi arvioitua, sijoille 1, 2, ja 3 sijoittunutta hakijaa:
Jäkälä,
Koivisto
ja
Kälviäinen.
Haastattelujen,
hakuasiakirjojen
ja
asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta esittää, että professorin,
neurologia (Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö) tehtävään
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alkaen

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,
erikoislääkäri, dosentti Reetta Kälviäinen otetaan neurologian professorin
tehtävään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
7.11.2018
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
3
4

Esitys neurologian professori
Hakijayhteenveto neurologia
Ilmoitus korjauksesta Kaisa Hartikaiselle
Lausunnot Neurologia
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Professorin, kliininen kemia, osa-aikainen (70%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste
dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos ja kliinisen lääketieteen yksikkö esittävät strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2019-2021 kliinisen kemian (70%)
professorin tehtävän täyttämistä vuoden 2019 aikana. Tehtävä täytetään
toistaiseksi. Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä LT,
erikoislääkäri, dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Esa Hämäläinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1982 Helsingin
yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1988 Helsingin yliopistossa.
Kliinisen kemia erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1989 Kuopion
yliopistossa ja hänelle on myönnetty kliinisen kemian dosentin arvo vuonna 1997
Kuopion yliopistossa.
Esa Hämäläinen on toiminut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kliinisen kemian
laboratorion apulaisylilääkärinä (1990-1995), vastaavana ylilääkärinä Vaasan
keskussairaalassa (1995-2002), osastonylilääkärinä HUSLABissa (2003-2008,
2010-2011, 2013-2015, 2016-2017), kliinisen kemian ja hematologian
vastuualuejohtajana (2008-2009), ylilääkärinä HUSLABissa (2011-2012) ja
lääketieteellisenä johtajana Vita terveyspalvelut Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen.
Esa Hämäläisen julkaisuluettelo sisältää 123 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 38 muuta julkaisua. Hän on ohjannut yhden
väitöskirjatyön ja ohjaa parhaillaan kahta.
Opetuskokemusta Esa Hämäläiselle on kertynyt apulaisopettajana vuosilta
1985-1989,
kliinisen
kemian
luennoitsijana
vuodesta
2003,
erikoislääkärikoulutuksesta ja laboratoriohoitaja/bioanalyytikkokoulutuksesta.
Dosentti Esa Hämäläisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Esa Hämäläinen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, kliininen kemia, tehtävään.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor)
palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja
hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani
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valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista
tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).
Professorin, kliininen kemia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, kliininen
kemia, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään. Esa
Hämäläisen suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

5
6
7

Hämäläinen CV ja julkaisut
Suostumus Hämäläinen
Tehtäväntäyttöseloste Kl kemia
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Professorin, keuhkosairaudet, osa-aikainen (70%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste
dosentti Heikki Koskelan kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos ja kliinisen lääketieteen yksikkö ovat esittänyt strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2019-2021 keuhkosairauksien (70%)
professorin tehtävän täyttämistä vuoden 2019 aikana. Tehtävä täytetään
toistaiseksi. Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä LT,
erikoislääkäri, dosentti Heikki Koskelan kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Heikki Koskela on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1986 Oulun
yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1997 Kuopion yliopistossa.
Keuhkosairauksien erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1993
Kuopion yliopistossa ja hänelle on myönnetty keuhkosairauksien dosentin arvo
vuonna 2004 Kuopion yliopistossa.
Heikki Koskela on toiminut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa keuhkosairauksien
erikoislääkärinä (1994-1997, 1998-2004), post doc tutkijana Royal Prince Alfred sairaalassa Sydneyssä, Australiassa (05/1997-05/1998) ja osastonlääkärinä
eripituisia jaksoja vuosina 2005-2015. Keuhkosairauksien professorin ja
ylilääkärin tehtäviä hän on hoitanut Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion
yliopistollisessa sairaalassa eri pituisia jaksoja vuosina 2011-2018.
Heikki Koskelan julkaisuluettelo sisältää 58 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 21 muuta julkaisua. Hän on ohjannut toisena
ohjaajana yhden väitöskirjatyön ja ohjaa parhaillaan kahta, joista toista
pääohjaajana.
Opetuskokemusta Heikki Koskelalle on kertynyt osa-aikaisen opettajana useilta
vuosilta 90-luvulla, sekä erikoislääkärikoulutuksesta vuosina 1994-2018. Vuosina
2011-2018 hän on hoitanut keuhkosairauksien professorin tehtävää eripituisia
jaksoja.
Dosentti Heikki Koskelan cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Heikki Koskela täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, keuhkosairaudet, tehtävään.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor)
palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja
hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
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ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani
valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista
tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).
Professorin, keuhkosairaudet, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset.
Selosteessa
edellytetään
myös,
että
professorin,
keuhkosairaudet,
tehtävään
kutsuttavalta
vaaditaan
käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Heikki Koskelan kutsumiseksi tehtävään. Heikki
Koskelan suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8
9
10

Koskela CV ja julkaisut
Suostumus Koskela
Tehtäväntäyttöseloste Keuhkosairaudet
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DI Noora Airaksisen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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.
DI Noora Airaksisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Polkupyöräilijöiden,
mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja
tapaturmien tilastointi on tarkastettu julkisesti 2.11.2018. Vastaväittäjä, dosentti
Jari Parkkari (UKK-instituutti), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat
esitarkastajat, dosentti Raimo Niskanen (Arte-lääkärit) ja dosentti Pirjo Lillsunde
(STM), 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. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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 DI
Noora Airaksisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

11
12
13
14

Esitarkastus_Lillsunde on Airaksinen
Esitarkastus_Niskanen on Airaksinen
Vastaväittäjä_Parkkari on Airaksinen
Vastaväittäjä_Parkkari on Airaksinen

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§7

10/2018

12 (15)

21.11.2018

FM Dina Navia-Paldaniuksen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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.
FM Dina Navia-Paldaniuksen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Pharmacological
and biochemical characterization of ABHD6, ABHD11 and ABHD12 on tarkastettu
julkisesti 2.11.2018. Vastaväittäjä, professori Jyrki Kukkonen (Helsingin
yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat,
professori Mario van der Stelt (Leiden University) ja dosentti Timo Myöhänen
(Helsingin yliopisto), 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. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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
Dina Navia-Paldaniuksen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

15
16
17
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Proviisori Laura Saarelaisen väitökirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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.
Proviisori Laura Saarelaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Benzodiazepine
and related drug use and associated adverse outcomes: the medication use and
Alzheimer’s disease study on tarkastettu julkisesti 26.10.2018. Vastaväittäjä,
professori (emeritus) Esa Leinonen (Tampereen yliopisto), puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori Esa Jämsen
(Tampereen yliopisto) ja professori Mette Nørgaard (Aarhus University Hospital),
puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian 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. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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
proviisori Laura Saarelaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

18
19
20

Esitarkastus_Jämsen on Saarelainen
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Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu kevätkaudella 2019
Valmistelija: Riikka Pellinen
Kuultuaan dekaania ja valmistelijoita sihteeri ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
kokoontuu syyskaudella 2019 seuraavasti:







keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko

23.1.2019
27.2.2019
20.3.2019
24.4.2019
22.5.2019

tiistai 18.6.2019

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää kokousaikataulun esityksen mukaisesti

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
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