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Linnosmaa Ismo
Aalto-Heinilä Maija
Häyrynen Simo
Kouvo Antti-Jussi
Männistö Vilja
Pohjonen Max
Ikäheimonen Essi
Honkanen Aleksis
Reinikainen Nelli
Vainikainen Reetta-Kaisa

professori, jäsen
professori, varajäsen
professori, jäsen
professori, jäsen
professori, jäsen
professori, varajäsen
professori, jäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, jäsen
opiskelija, jäsen
opiskelija, varajäsen
opiskelija, varajäsen
opiskelija, varajäsen
opiskelija, jäsen
opiskelija, varajäsen

Läsnäolo
1-11
1-11
1-11
1-11
1-6, 8-9,
1-6, 8-9,
1-11
1-11
1-11
1-6, 8-9,
1-6, 8-9,

11
11

11
11

Joensuussa 15. kesäkuuta 2018.
Vakuudeksi,

Sari Rissanen
Dekaani, puheenjohtaja

Ulla Hurskainen
Johtava hallintopäällikkö, sihteeri

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

6/2018

2 (16)

Käsitellyt asiat
Asia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Dosentin arvon myöntäminen YTT Katariina Mäkiselle
Dosentin arvon myöntäminen TtT Leena Formalle
Professorin, oikeustiede (kunta-alan lahjoitusprofessuuri),
tehtävämäärityksen käsittely
Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Kirsi Moisasen sosiaalihallintotieteen
väitöskirjan arvosteleminen
Kauppa- ja oikeustiedettä luonnontieteilijöille 20–60 op
-opintokokonaisuuden lisääminen oikeustieteiden laitoksen
opetussuunnitelmaan lukuvuosiksi 2018-2021
Dekaanin ehdotus KTM Päivi Kososen ottamisesta
yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään
FL Inna Kopotevan yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan
arvosteleminen
Kokouksen päätös

Sivu
3
4
5
7
9
10
11
12
13
15
16

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§1

Kokouksen avaus
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 4.6.2018.
Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän arkipäivää ennen kokousta,
ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on
estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta
varajäsenelleen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto otti käsiteltäväksi 8.6.2018
lähetetyn lisäesityslistan sekä 11.6. lähetetyn lisäasian.
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Dosentin arvon myöntäminen YTT Katariina Mäkiselle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 1169/01.01.01.02/2017
YTT Katariina Mäkinen on hakenut yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työn, talouden
ja sukupuolen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu
vireille 14.9.2017 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa.
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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi apulaisprofessori Lena Näreen (Helsingin yliopisto) ja dosentti
Raija Julkusen (eläkkeellä Jyväskylän yliopistosta) antamaan lausuntonsa YTT
Katariina Mäkisen tieteellisestä pätevyydestä yhteiskuntapolitiikan, erityisesti
työn, talouden ja sukupuolen dosentin arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet apulaisprofessori Lena Näre ja
dosentti Raija Julkunen puoltavat yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työn, talouden
ja sukupuolen dosentin arvon myöntämistä YTT Katariina Mäkiselle.
Mäkinen on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2012 (Tampereen yliopisto),
YTM v. 2007 (Tampereen yliopisto), sekä TaM v. 2005 (Turun yliopisto).
Nykyisessä tehtävässään Suomen Akatemian tutkijatohtorina hän on toiminut
1.9.2017 alkaen ja aikaisemmin mm. tutkijatohtorina vv. 2016-2017 (Tampereen
yliopisto) ja vv. 2012-2013 (Kone Säätiö), sekä tutkijana vv.2015-2016 (SA ja
Helsingin yliopisto). Hakuajankohtana Mäkisen julkaisuluettelossa on 4
kansainvälistä ja 7 kotimaista vertaisarvioitua lehtiartikkelia, 1 monografia, 1
kansainvälinen ja 3 kotimaista vertaisarvioitua artikkelia tieteellisissä
kokoomateoksissa sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
28.5.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Katariina Mäkisen opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Katariina Mäkinen täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Mäkiselle yhteiskuntapolitiikan,
erityisesti työn, talouden ja sukupuolen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Mäkisen CV ja julkaisuluettelo
Asiantuntijalausunnot (Näre ja Julkunen)
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Dosentin arvon myöntäminen TtT Leena Formalle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 192/01.01.01.02/2018
TtT Leena Forma on hakenut terveystaloustieteen, erityisesti ikääntymisen
talouden dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu
vireille 26.3.2018 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa.
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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi professori Marja Blomin (Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori
Harri Sintosen antamaan lausuntonsa TtT Leena Forman tieteellisestä
pätevyydestä terveystaloustieteen, erityisesti ikääntymisen talouden dosentin
arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Marja Blom ja
emeritusprofessori Harri Sintonen puoltavat terveystaloustieteen, erityisesti
ikääntymisen talouden dosentin arvon myöntämistä TtT Leena Formalle.
Forma on suorittanut seuraavat tutkinnot: TtT v. 2012 (Tampereen yliopisto), TtM
v. 2003 (Kuopion yliopisto), sekä sairaanhoitajan tutkinnon v. 1996 (Turun
terveydenhuolto-oppilaitos). Nykyisessä tehtävässään Tampereen yliopiston
terveystieteiden yliopistonlehtorina hän on toiminut 1.10.2017 alkaen ja
aikaisemmin mm. tutkijatohtorina vv. 2012-2017 (Tampereen yliopisto) ja
yliopisto-opettajana v. 2012 (Tampereen yliopisto), sekä tutkijana ja
tohtoriopiskelijana vv. 2004-2011 (Tampereen yliopisto). Hakuajankohtana
Forman julkaisu-luettelossa on 18 kansainvälistä ja 4 kotimaista vertaisarvioitua
(+ 3 arvioitavana olevaa) lehtiartikkelia, 1 monografia, 4 kotimaista
vertaisarvioitua artikkelia tieteellisissä kokooma-teoksissa sekä lisäksi muita
julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
30.5.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Leena Forman opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että TtT Leena Forma täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Formalle terveystaloustieteen, erityisesti
ikääntymisen talouden dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Professorin, oikeustiede (kunta-alan lahjoitusprofessuuri), tehtävämäärityksen
käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, oikeustiede (kunta-alan lahjoitusprofessuuri) tehtävä on tarkoitus
täyttää ajalle 1.11.2018–31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on
lahjoitusprofessuuri. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä
tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, oikeustiede (kunta-alan
lahjoitusprofessuuri) tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

5
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Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Seuraavan tehtävän tehtävämääritys on liitteenä:
Yliopistonlehtori, rikosoikeus, oikeustieteiden laitos
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävämäärityksen. Tehtäväkuvaukseen voidaan
tehdä käsittelyn jälkeen tarpeellisia muutoksia

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Kirsi Moisasen sosiaalihallintotieteen väitöskirjan
arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Kirsi Moisasen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus
”Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa” on tarkastettu
julkisesti 25.5.2018. Vastaväittäjä, professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "magna cum laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2775-0/urn_isbn_978-95261-2775-0.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Kirsi Moisasen väitöskirjan arvosanalla "magna cum
laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Stenvall) ja kustoksen lausunto
(Niiranen)
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Kauppa- ja oikeustiedettä luonnontieteilijöille 20–60 op -opintokokonaisuuden
lisääminen oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan lukuvuosiksi 2018-2021
Valmistelija: Minna Paronen
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt perustutkintoihin
johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat
ja ei-tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus) opetussuunnitelmat
lukuvuosiksi 2018-2021.
Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan esitetään lisättäväksi 5311073
Kauppa- ja oikeustiedettä luonnontieteilijöille 20–60 op –sivuainekokonaisuus.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy Kauppa- ja oikeustiedettä luonnontieteilijöille
–opintokokonaisuuden oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan
lukuvuosiksi 2018-2021 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Asia palautettiin lisävalmisteluun kauppatieteiden osalta. Sovittiin, että
opintokokonaisuus käsitellään uudelleen elokuun tiedekuntaneuvostossa.

Liitteet
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Dekaanin ehdotus KTM Päivi Kososen ottamisesta yliopisto-opettajan, laskentatoimi,
tehtävään
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. Johtosäännön 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja
tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja
vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävänä on antaa laskentatoimen perus- ja
aineopintotasoista opetusta ja harjoittaa alan tutkimusta. Yliopisto-opettaja
vastaa laskentatoimen, erityisesti ulkoisen laskentatoimen perus- ja
aineopintoihin kuuluvista kursseista. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu
oppiaineen profiilin mukaisesti ulkoisen laskentatoimen tutkimustoimintaan.
Lisäksi yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu osallistua laitoksen hallintotehtävien
hoitamiseen. Tehtävän sijoituspaikka on kauppatieteiden laitos, laskentatoimen ja
yritysjuridiikan suuntautumisalue, Joensuun kampus.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Tehtävään valittavalta edellytetään
opetuskokemusta, kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta, pedagogisia opintoja
ja kykyä kehittää suuntautumisalueen opetusta. Eduksi katsotaan työelämässä
hankittu kokemus ja tieteellinen julkaisutoiminta. Tehtävään valittavalta
edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa tarvittaessa englannin
kielellä.
Yliopisto-opettajan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla ylemmän
yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys
opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Johtosäännön 32 §
mukaan opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi pedagogisten opintojen
suorittaminen.
Kauppatieteiden laitos on esittänyt, että KTM Päivi Kosonen otetaan
yliopisto-opettajan laskentatoimi, tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtävään ei ole aiemmissa hauissa saatu kelpoisia hakijoita. Päivi Kosonen
täyttää yllä mainitut tehtävässä vaadittavat kriteerit ja hänellä on tehtävässä
tarvittava koulutus ja osaaminen.
Päivi Kosonen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon v. 2013 (UEF),
ammatillisen opettajan tutkinnon v. 2015 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja
lisäksi hän on jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden
tohtoriohjelmassa. Kosonen toimii (2012-) taloushallinnon ja oikeuden lehtorina
Karelia-ammattikorkeakoulussa ja kehittää talouden oppimateriaalia Sanoma Pro
liiketalouden julkaisuille (2013-). Aiemmin Kosonen on toiminut mm.
yritysneuvojana Visma Services Teemuaho Oy:ssä (2006-2011), controllerina,
tilausasiasiantuntijana Tikka Communications Oy:ssä (2004-2006).
Kososen CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio ovat liitteenä.
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Dekaani on päätöksellään 7.6.2018 vapauttanut KTM Päivi Kososen
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
Päivi Kosonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset. Dekaanin
ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KTM Päivi Kosonen otetaan
yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään 1.8.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee yliopisto-opettajan, laskentatoimi,
tehtävänmäärityksen. Lisäksi dekaani kuulee tiedekuntaneuvoston ehdotuksesta
KTM Päivi Kososen ottamiseksi yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään
1.8.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Kososen CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja
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11.06.2018

FL Inna Kopotevan yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FL Inna Kopotevan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus ”Governing the local:
Russian rural self-government in the changing institutional environment
(2002–2012)” on tarkastettu julkisesti 27.4.2018. Vastaväittäjä, Dr. Timothy
Heleniak Nordregio-tutkimuskeskuksesta puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi "eximia cum laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1.
yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2.
kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2755-2/urn_isbn_978-95261-2755-2.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FL Inna
Kopotevan väitöskirjan arvosanalla "eximia cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Heleniak) ja kustoksen lausunto
(Tykkyläinen)
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
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