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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Professorin, fysikaalinen kemia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja
dekaanin ehdotus apulaisprofessori Mikko Linnolahden kutsumiseksi
tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, soveltava tilastotiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja
dekaanin ehdotus apulaisprofessori Lauri Mehtätalon kutsumiseksi
tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
FM Suvi Kuittisen metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
MMM Kari Väätäisen metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
MSc Unnikrishnan Sivadasanin kasviekologian alan väitöskirjan
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Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 13.3.2018. Käsiteltävät
asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.
Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Päätös:

Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan
lisäksi 6 jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedoksi -asiakohta ja
Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasian jälkeen.
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Professorin, fysikaalinen kemia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja dekaanin ehdotus
apulaisprofessori Mikko Linnolahden kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
FT, dosentti Mikko Linnolahti on otettu apulaisprofessorin, Tenure Track,
tehtävään ajalle 1.8.2013-31.7.2018. Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan kemian
laitokselle. Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on käynnistänyt
kokouksessaan 30.1.2018 etenemisarvioinnin yliopiston Tenure Track
-vakinaistamispolkuun liittyvän ohjeistuksen mukaisesti.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tiedekunnan
tehtävätäyttötoimikuntana on toiminut arvointiryhmä puheenjohtajanaan dekaani
Jukka Jurvelin ja jäseninään kemian laitoksen johtaja, professori Mika Suvanto
sekä fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja, professori Seppo Honkanen.
Toimitettujen asiakirjojen ja haastattelun perusteella arviointiryhmä päätyi siihen,
että lainmukaiset edellytykset kutsumenettelyn käynnistämiseksi täyttyvät ja että
apulaisprofessori Mikko Linnolahti on kutsuttavissa alansa professuuriin.
Arviointiryhmän muistio, Mikko Linnolahden cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo
ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 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 §:n mukaan professorin
palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi 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 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani
päättää, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Fysikaalisen kemian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen
tehtävään kutsuttavasta. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.
Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee fysikaalisen kemian professorin
tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen tehtävään kutsuttavasta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Arviointimuistio Linnolahti 2018
Cv Linnolahti
Opetusportfolio Linnolahti
Julkaisuluettelo Linnolahti

Itä-Suomen yliopisto

5

Pöytäkirja

Fysikaalisen kemian professuurin täyttöseloste 2018

3/2018

6(13)

Itä-Suomen yliopisto

Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§4

3/2018

7(13)

20.03.2018

Professorin, soveltava tilastotiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja dekaanin
ehdotus apulaisprofessori Lauri Mehtätalon kutsumiseksi tehtävään.
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
FT, dosentti Lauri Mehtätalo on otettu apulaisprofessorin, Tenure Track, tehtävään
ajalle 1.8.2013-31.7.2018. Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan
tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on
käynnistänyt kokouksessaan 30.1.2018 etenemisarvioinnin yliopiston Tenure
Track -vakinaistamispolkuun liittyvän ohjeistuksen mukaisesti.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tiedekunnan
tehtävätäyttötoimikuntana on toiminut arvointiryhmä puheenjohtajanaan dekaani
Jukka Jurvelin ja jäseninään tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori
Markku Hauta-Kasari ja varajohtaja, professori Markku Tukiainen sekä
metsätieteen laitoksen varajohtaja, professori Timo Tokola.
Toimitettujen asiakirjojen ja haastattelun perusteella arviointiryhmä päätyi siihen,
että lainmukaiset edellytykset kutsumenettelyn käynnistämiseksi täyttyvät ja että
apulaisprofessori Lauri Mehtätalo on kutsuttavissa alansa professuuriin.
Arviointiryhmän muistio, Lauri Mehtätalon cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo
ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 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 §:n mukaan professorin
palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi 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 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani
päättää, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Soveltavan tilastotieteen professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen
tehtävään kutsuttavasta. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.
Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee soveltavan tilastotieteen professorin
tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen tehtävään kutsuttavasta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Arviointimuistio Mehtätalo 2018
Cv Mehtätalo
Opetusportfolio Mehtätalo
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FM Suvi Kuittisen metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017
18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen
hyväksytty.
FM Suvi Kuittisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Hemicellulosic Sugars to
Biobutanol via Acid Catalyzed Pretreatment and Acetone-Butanol-Ethanol
Fermentation on tarkastettu julkisesti 23.2.2018. Vastaväittäjä,
emeritusprofessori Heikki Ojamo (Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto,
Espoo) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä maatalous- ja
metsätieteiden 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 vastaväittäjän
lausunnosta, joka on asiakohdan 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 annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Suvi
Kuittisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

11

Vastaväittäjä Heikki Ojamon lausunto 27.2.2018
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MMM Kari Väätäisen metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017
18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen
hyväksytty.
MMM Kari Väätäisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Developing Forest Chips
Supply Chains by Redesigning Supply Operations and Logistics on tarkastettu
julkisesti 23.2.2018. Vastaväittäjä, Professori Rolf Björheden (Skogsforsk, The
Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Ruotsi) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan toinen
esitarkastaja, dosentti Lars Eliasson (Skogsforsk, The Forestry Research Institute
of Sweden, Uppsala, Ruotsi) on samaa mieltä arvosanaesityksestä, mutta toinen
esitarkastaja, Senior Researcher Bruce Talbot (Norwegian Institute of Bioeconomy
Research, Ås, Norja) on eri mieltä 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 vastaväittäjän ja
esitarkastajien lausunnoista, jotka 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
MMM Kari Väätäisen väitöskirjan.

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto arvosteli väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Liitteet

12
13
14

Vastaväittäjä Rolf Björhedenin lausunto 26.2.2018
Esitarkastaja Lars Eliassonin mielipide arvosanaesityksestä 1.3.2018
Esitarkastaja Bruce Talbotin mielipide arvosanaesityksestä 12.3.2018
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MSc Unnikrishnan Sivadasanin kasviekologian alan väitöskirjan arvosteleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017
18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen
hyväksytty.
MSc Unnikrishnan Sivadasanin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Climate Change
Effects on Growth and Metabolism of the Dioecious Salix myrsinifolia and Populus
tremula on tarkastettu julkisesti 2.3.2018. Vastaväittäjä, dosentti Anna Maria
Pirttilä (Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian 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 vastaväittäjän
lausunnosta, joka on asiakohdan 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 annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
MSc Unnikrishnan Sivadasanin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

15

Vastaväittäjä Anna Maria Pirttilän lausunto 5.3.2018
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Tiedoksi
Tiedekunnan maisterin ja tohtorin tutkintojen tilasto 12.3.2018 (liite).
Tiedekunnan väitöstilannetaulukko 13.3.2018 (keskeneräiset ja edellisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen valmistuneet, liite).
Dosentin arvoa tiedekunnasta on hakenut:


erikoistutkija, MMT Johanna Routa (työpaikka Luonnonvarakeskus, Joensuu),
metsätieteiden osastolle alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja
laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality
management)

Rehtorin kirje 2.3.2018 asiana vuoden 2018 professuuriesitelmät, professorien
esittely ja kutsu tilaisuuteen (liite).
Tiedekunnan ajankohtaiset asiat.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

16
17
18

Tutkintotilasto 12.3.2018
Väitöstilanne 13.3.2018
Vuoden 2018 professuuriesitelmät, professorien esittely ja kutsu tilaisuuteen
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.
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