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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston kokouksen klo 9.15.
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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 02.05.2018.
Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla
esityslistalla.
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 8 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille TtT, dosentti Leena Salmisen
ottamisesta professorin, hoitotiede, terveyspedagogiikka tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 19.4.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt
professorin,
hoitotiede,
terveyspedagogiikka
tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta hoitotieteen, terveyspedagogiikka professorin tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä TtT, dosentti Häggman-Laitila Arja; TtT, dosentti
Kangasniemi Mari; TtT, dosentti Kankkunen Päivi; TtT, dosentti Kvist Tarja; MSc
Rodriquez Eridania; TtT, dosentti Saaranen Terhi ja TtT, dosentti Salminen Leena.
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
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 dekaani on 4.4.2017 päättänyt, että hoitotieteen,
terveyspedagogiikka, professorin tehtävään otettavalta ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot hoitotieteen, terveyspedagogiikka, professorin tehtävää
hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (20.10.2017)
mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Margret Lepp, University of
Gothenburg, professori Didier Jourdan, University of Clermont-Auvergne ja
professori Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto. Asiantuntijoiden lausunnot
ovat liitteenä 2.
Lausunnoissaan professorit Lepp ja Åstedt-Kurki ovat asettaneet ensimmäiselle
sijalle Leena Salmisen ja Jourdan Mari Kangasniemen. Lepp on asettanut toiselle
sijalle Tarja Kvistin ja kolmannelle Arja Häggman-Laitilan. Jourdan on arvioinut
toiseksi parhaaksi Arja Häggman-Laitilan ja kolmanneksi Tarja Kvistin.
Åstedt-Kurjen arvioissa toiseksi sijoittuu Terhi Saaranen ja kolmanneksi Mari
Kangasniemi.
Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella kaksi
ensimmäiselle sijalle asetettua hakijaa: Leena Salmisen ja Mari Kangasniemen.
Haastattelujen, hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta
esittää, että professorin, hoitotiede, terveyspedagogiikka (Hoitotieteen laitos)
tehtävään nimitetään TtT, dosentti Leena Salminen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
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kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että TtT,
dosentti Leena Salminen otetaan hoitotieteen, terveyspedagogiikka professorin
tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
16.4.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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FM Mikael Marttisen neurotieteen 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.
FM Mikael Marttisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Multiomic and functional
characterization of Alzheimer's disease-associated early targets tarkastettu
julkisesti 27.4.2018. Vastaväittäjä, associate professor Daniel Marenda (Drexel
University, Philadelphia, USA) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, professori Stefan Lichtenthaler (German Center of
Neurogenerative Diseases, Munich) ja PhD Maria José de Oliveria Diógenes
Nogueira (University of Lisbon) 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 FM
Mikael Marttisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Esityksen mukainen. Mikko Hiltunen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Liitteet
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Proviisori Tatu Pantsarin farmasian 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 Tatu Pantsarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Designing effective
lead molecules against solid tumors with inadequate treatment options, the
efficacy problemtarkastettu julkisesti 26.4.2018. Vastaväittäjä, associate
professori Maurizio Bottan (Universitá degli Studi di Siena) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja toinen esitarkastaja, professori Anna Linusson
(Umeå University) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian
tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja toinen
esitarkastaja, professori Olli Pentikäinen (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
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 Tatu Pantsarin väitöskirjan arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
7

pantsar_ee_2018
pantsar_vv_2018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§6

5/2018

9 (12)

09.05.2018

MSc Yajuvinder Singhin neurotieteen 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.
MSc Yajuvinder Singhin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Neurodevelopmental
insights into rare diseases: focus on Col18a1 and Cln5 knock out mouse models
tarkastettu julkisesti 26.3.2018. Vastaväittäjä, professori Seppo Vainio (Oulun
yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat,
professori Johanna Uusimaa (Oulun yliopisto) ja apulaisprofessori Jaana
Vesterinen (Fimea) 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 MSc
Yajuvinder Singhin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteista ja aloituspaikkamääristö päättäminen
vuosille 2019 ja 2020 sekä vuoden 2020 valinteperustelinjauksista päättäminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Itä-Suomen yliopiston
hallitus on vahvistanut terveystieteiden tiedekunnan kokonaisaloituspaikkamäärän
kesällä 2017 vuosille 2018-2020.
Muutoksia aiemmin hyväksyttyihin valintaperusteisiin:

terveyden edistämisen koulutukseen esitetään perustettavaksi vuodelle
2020 uusi hakuväylä: maisterihaku, jonka aloituspaikkamääräksi esitetään
5 opiskelijaa

ravitsemustieteen maisterihaun aloituspaikkamäärää esitetään
pienennettäväksi kahdesta (v. 2019) yhteen (v. 2020) opiskelijaan.

farmaseutti ja farmaseutti/proviisori hakukohteista poistetaan siirtohaku
(aloituspaikkamäärä v. 2018 1 opiskelija/hakukohde)
Terveystieteiden tiedekunnan laitoksilla/yksiköissä on valmisteltu hakukohteiden
aloituspaikkamäärät vuosille 2019 ja 2020 sekä vuonna 2020 käyttöönotettavan
opiskelijavalintauudistuksen liitteiden mukaiset valinnan periaatteet. Tarkemmat
hakukohteittaiset valintaperusteet hyväksytään vuodelle 2019 elokuun 2018
tiedekuntaneuvostossa sekä vuodelle 2020 myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.

Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset aloituspaikkamäärät
vuosille 2019 ja 2020 sekä liitteiden mukaiset opiskelijavalinnan periaatteet
vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2018
Valmistelija: Riikka Pellinen
Kuultuaan dekaania ja valmistelijoita sihteeri ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
kokoontuu syyskaudella 2018 seuraavasti:






keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko

29.8.2018
19.9.2018
31.10.2018
21.11.2018
19.12.2018

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää kokousaikataulun esityksen mukaisesti

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.
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