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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 17.1.2018. 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 10 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 4 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Tiedekunnan hallinnon organisoituminen: keskustelu
Johtosääntö (erityisesti tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät)
Dekaanien työnjaon esittely
Vuoden suurimmat asiakokonaisuudet
Tiedekuntaneuvoston asioiden valmistelu; keskeiset toimijat/tehtävät
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto keskustelee asioista

Päätös:
Esityksen mukainen.
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Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta.
Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 13.12.2017 yliopiston talousarvion
vuodelle 2018, https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talous
arvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx Tiedekunnille perusrahoitus on kohdistettu
sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti.
Tiedekunnille rahoitusmallin mukaisesti jaettavasta rahoituksesta on vähennetty
tiedekuntakohtaisesti yliopistopalveluihin siirtyneiden henkilöiden kustannukset.
Järjestely koskee vuosia 2017-2020. Täydentävän rahoituksen osalta on
määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.
Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018.
Terveystieteiden
tiedekunnan
vuoden
2018
talousarvion
perusrahoitus
(yleisavustukset), yhteensä 31,3 milj. euroa, koostuu

Yliopiston sisäisen rahoitusmallin kautta kohdennettavasta rahoituksesta

OKM:n rahoitusmallin kohdentamasta rahoituksesta

OKM
valtakunnallisesta
strategiarahoituksesta
(hammaslääketiede,
lääketiede)

Hakijasuman purkuun osoitetusta rahoituksesta (ravitsemustiede)

Tohtoriohjelmarahoituksesta

Yliopiston sisäisestä strategiarahoituksesta (Tutkijatohtorit, Nousevat- ja
vahvat
tutkimusalueet,
ennakoivien
rekrytointien
siltarahoitus,
Koe-eläinkeskuksen tutkimuslaitteiden päivityksestä aiheutuvat poistokulut)

Yliopiston erillispäätöksistä (Biocenter Kuopio-rahoitus, apteekin tuloveron
kompensaatio, ERC Advanced tuki, rahoitus vanhoihin poistoihin)
Tiedekunnan
vuoden
2018
talousarvion
perusrahoituksen
kulut
ovat
kokonaisuudessaan 1,8 milj. euroa pienemmät vuoden 2017 talousarvioon
verrattuna. Tiedekunnan perusrahoituksen talousarvio vuodelle 2018 on 0,35 milj.
euroa alijäämäinen.
Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2018
on 24,0 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän
rahoituksen tuottoja 23,5milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi
investointiavustusten määräksi 1,1 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan
olevan 0,27 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 5,7milj. euroa
(perusrahoitus: sisäiset tuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2018
täydentävän rahoituksen budjetointiin.
Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin
9,8 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on
3,2 milj. euroa (0% alv). Tiedekunnan investointivaraan sisältyy
koe-eläinkeskuksen modernisaatioon liittyviä laitehankintoja 2,7 milj. euroa (alv
0%).
Esitys:

Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2018.

Päätös:
Esityksen mukainen.
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Dekaanin esitys rehtorille yliopistotutkijan (Tenure Track), Health bioinformatics/Big
data analytics, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti
tiedekunnassa on ollut haettavana viisi vakinaistamispolun tehtävää tiedekunnan
strategisilla tutkimusalueilla. Yksi näistä on yliopistotutkijan/apulaisprofessorin,
Health bioinformatics/Big data analytics tehtävä.
Yliopistotutkijan / apulaisprofessorin, Health bioinformatics/Big data analytics,
tehtävänä on tehdä tutkimusta po. tutkimusalueella, osallistua tutkimusalueen
kehittämiseen, sekä hakea ulkopuolista rahoitusta. Tehtävään valittavan
odotetaan keskittyvän tutkimuksessa Health bioinformatics/Big data analyticsalueella omiikka- datan analyysiin ja menetelmäkehitykseen, sekä osallistuvan
alan
yhteistyöhankkeisiin.
Tehtävään
kuuluu
myös
maisterija
tohtoriopiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaaminen, sekä data-analytiikan ja
bioinformatiikan opetus.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Vakinaistamispolun
mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva
tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää
professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (johtosääntö 31 §).
Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009).
Tiedekunnan
dekaani
myöntää
erivapauden
yliopistoasetuksen
kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§). Hakukuulutuksessa on ilmoitettu, että
tehtävään kuuluva opetus ja ohjaus voidaan hoitaa englanninkielellä. Dekaani on
myöntänyt erivapauden kielitaitovaatimukseen 13.1.2018.
Tehtävän hakukuulutus julkaistiin 23.8.2017. Määräaikaan 22.9.2017 mennessä
tehtävää haki 14 henkilöä: Alsayed Ahmed, Fortino Vittorio, Garcia Albornoz
Manuel, Ghayvat Hemant, Jabbari Hosna, Lin Jerry Chun-Wei, Lu-Tervola Xiaoshu,
Mikkonen Santtu, Molnár Ferdinand, Neme Castillo Jose Antonio, Obulkasim
Askar, Patel Ashish, Törönen Petri ja Yary Teymoor. Hakemukset ovat nähtävissä
kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla (Md-4088).
Tehtävän täyttöä on valmistellut dekaanin asettama työryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi professori Mikko Hiltunen ja jäseninä apulaisprofessori
(tenure tarck) Minna Kaikkonen-Määttä, yliopistotutkija (tenure track) Jussi
Paananen ja yliopistonlehtori, biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen,
sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö Riikka Pellinen. Työryhmä on arvioinut
hakemukset ja päättänyt, että tehtävä avataan yliopistotutkijan tasolta.
Työryhmä on haastatellut seitsemän ansioituneimmiksi katsomaansa hakijaa.
Työryhmän laatima valintamuistio sisältäen hakijoiden vertailun on asialistan
liitteenä.
Valintamuistiossaan
työryhmä
ehdottaa
tiedekuntaneuvostolle,
että
yliopistotutkijan (Tenure Track), Health science bioinformatics/Big data analytics,
tehtävään (vaativuustaso 6) otetaan 1.2.2018 alkaen neljän vuoden määräajaksi
PhD, Vittorio Fortino. Määräaikaisen täytön perusteena on määräaikainen opetusja tutkimustehtävä (Tenure Track).
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tehtävän

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (§30) mukaan tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja päättää, onko professorin ja vakinaistamispolkuun kuuluvaa
tehtävää
hakeneen
annettava
opetusnäyte.
Tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja on päättänyt 13.1.2018, ettei tehtävään esitettävältä vaadita
opetusnäytettä.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen vakinaistamispolun yliopistotutkijan tehtävän täyttämisestä
akateemiselle rehtorille tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

2
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Hakijayhteenveto
Valintamuistio
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, suupatologia, tehtävään
(32097 UEF) otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan
dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen
uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan kliinisen opettajan (suupatologia, UEF 32097 tehtävä) toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä HLT, erikoishammaslääkäri Maria Siponen.
Hammaslääketieteen yksikkö esittää 16.1.2018 päivätyssä kirjeessään (liite 1),
että Maria Siponen nimitetään po. kliinisen opettajan tehtävään toistaiseksi
1.3.2018 alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.
Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin
tutkinnon
suorittanut
taikka
erikoislääkärin
tai
erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla
hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen
on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää
erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).
Maria Siponen on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1993 Kuopion
yliopistosta, kliinisen hammashoidon, painotusala diagnostiikka ja suupatologia,
erikoishammaslääkäriksi 2006 Oulun yliopistosta ja hammaslääketieteen
tohtoriksi vuonna 2017 Oulun yliopistosta.
HLT, erikoishammaslääkäri Maria Siposen cv ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Hakemus Maria Siponen
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, hammaslääketieteellinen
radiologia, tehtävään (32098 UEF) otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan
dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen
uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan kliinisen opettajan (hammaslääketieteellinen radiologia, UEF
32098) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä HLL, erikoishammaslääkäri Veli Matti
Vartiainen. Hammaslääketieteen yksikkö esittää 16.1.2018 päivätyssä kirjeessään
(liite 1), että Veli Matti Vartiainen nimitetään po. kliinisen opettajan tehtävään
toistaiseksi 1.4.2018 alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.
Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin
tutkinnon
suorittanut
taikka
erikoislääkärin
tai
erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla
hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen
on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää
erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).
Veli Matti Vartiainen on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1996
Kuopion yliopistosta ja erikoishammaslääkäriksi (hammaslääketieteellinen
diagnostiikka/ radiologia) 2009 Oulun yliopistosta.
HLL, erikoishammaslääkäri Veli Matti Vartiaisen cv ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Hakemus Veli Matti Vartiainen
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, lasten hammashoito,
tehtävään (32101 UEF) otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan
dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen
uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan kliinisen opettajan (lasten hammashoito, UEF 32101) tehtävä
toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä HLL, erikoishammaslääkäri Mirja Methuen.
Hammaslääketieteen yksikkö esittää 4.1.2018 päivätyssä kirjeessään (liite 1),
että Mirja Methuen nimitetään po. kliinisen opettajan tehtävään toistaiseksi
1.3.2018 alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.
Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin
tutkinnon
suorittanut
taikka
erikoislääkärin
tai
erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla
hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen
on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää
erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).
Mirja Methuen on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1986 Kuopion
yliopistosta ja erikoishammaslääkäriksi (kliininen hammashoito, kariologia ja
endodontia) 2009 Oulun yliopistosta.
HLL, erikoishammaslääkäri Mirja Methuenin cv ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

8
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Esitys Kl op lasten hammashoito
Hakemus Mirja Methuen
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Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja
tutkimushenkilöstön
neliportaisen
uramallin
vakituisten
tehtävien
ja
vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.
Haettavaksi on tulossa seuraava tehtävä:
Lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen
yksikkö
 Yliopistonlehtori, ravitsemusterapia (31056), 1.8.2018 alkaen toistaiseksi
Lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö
 Kliininen opettaja, simulaatio (32168), 1.5.2018 alkaen toistaiseksi
Yliopistonlehtori osallistuu ravitsemustieteen koulutusohjelman opetuksen
suunnitteluun ja toteutukseen sekä muuhun yksikön antamaan opetukseen.
Tehtävät sijoittuvat oppialan maisterivaiheen opintojaksoihin, joten kliininen
kokemus on eduksi tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi. Opetuksessa
painotetaan opiskelijaa aktivoivaa ja opiskelijalähtöistä kontaktiopetusta mukaan
lukien potilastapaamiset. Tehtäviin kuuluu olennaisena osana tieteellinen
tutkimustyö, joten tohtorintutkinto ja kokemus tutkimustyöstä ovat edellytys
tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluvat
myös ravitsemustieteen opiskelijoiden opinto-ohjaus, opinnäytetöiden ohjaaminen
ja tarkastaminen sekä hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla.
Kliinisen opettajan tehtäviin kuuluu antaa opetusta ko. oppiaineen opiskelijoille,
jatko-opiskelijoille ja erikoistuville hammaslääkäreille. Tehtävänkuvaan kuuluvat
myös opintohallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen
suunnitteluun ja tutkimustoimintaan ja opinnäytetöiden ohjaukseen, sekä muut
mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät.
Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättänee po. tehtävänaloista esityksen
mukaisesti.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset.

Päätös:
Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 10

1/2018

14 (19)

24.01.2018

Ravitsemustieteen, erityisalana psykiatriset sairaudet dosentin arvon myöntäminen
FT Anu Ruususelle
FT Anu Ruusunen on esittänyt (23.8.2017), että hänelle myönnettäisiin
ravitsemustieteen, erityisalana psykiatriset sairaudet dosentin arvo Itä-Suomen
yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat
liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että ravitsemustieteen, erityisalana psykiatriset sairaudet dosentuuri on
tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden
tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Anu
Ruususen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin dosentti Kirsi
Laitinen (Turun yliopisto) ja professori Erkki Isometsän (Helsingin yliopisto).
Dosentti Laitinen on antanut lausuntonsa 18.11.2017 ja professori Isometsä
19.12.2017. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Anu Ruususta 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 FT
Anu Ruususen 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 FT Anu Ruusunen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Anu Ruusunen täyttää yliopistolain 89 §:ssä
dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Anu
Ruususelle ravitsemustieteen,erityisalana psykiatriset sairaudet dosentin arvon.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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LL Pia Elfvingin lääketieteen 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.
LL Pia Elfvingin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Incidence, Mortality and
Disease Burden in Systemic Lupus Erythematosus on tarkastettu julkisesti
8.12.2017. Vastaväittäjä, professori Tom Pettersson (Helsingin yliopisto) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Marja
Pertovaara (Tampereen yliopisto) ja professori Anders Bengtsson (Lund
University) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä 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. 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 LL Pia
Elfvingin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Proviisori Kaisa Salmisen toksikologian 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.
Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Potential
Metabolism-Based Drug Interactions with Isoquinoline Alkaloids on tarkastettu
julkisesti 5.1.2018. Vastaväittäjä, dosentti Miia Turpeinen (Oulun yliopisto)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, LT Jukka
Mäenpää ja FT Päivi Taavitsainen puoltavat väitöskirjan hyväksymistä
opinnnäytteenä 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 Kaisa Salmisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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LL Juho Tynkkysen lääketieteen 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.
LL Juho Tynkkysen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Cardiovascular biomarkers
in dementia risk prediction on tarkastettu julkisesti 15.12.2017. Vastaväittäjä,
professori Matti Viitanen (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori Raimo Kettunen ja dosentti
Laura Viikari puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä 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. 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 LL Juho
Tynkkysen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

17
18

tynkkynen_ee_2018
tynkkynen_vv_2018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 14

1/2018

18 (19)

24.01.2018

EHL Anu Vierolan fysiologian ja hammaslääketieteen alojen 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.
EHL Anu Vierolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Prevalence and determinants
of pain and temporomandibular disorders in 6-8 year-old children on tarkastettu
julkisesti 15.12.2017. Vastaväittäjä, professori Eija Kalso (Helsingin yliopisto)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori
Marja Mikkelsson (Tampereen yliopisto) ja HLT Tuija Teerijoki-Oksa (TYKS)
puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä 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 EHL
Anu Vierolan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
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