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tehtävä, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track)
osa-aikainen (50%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johtosäännön 26 §:n 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 12.9.2018. Käsiteltävät
asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.
Johtosäännön 27 §:n 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 2 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Synnytysja
naistentautiopin,
professorin
osa-aikainen
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

(50%)

tehtävä,

Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2018-2020,
synnytys- ja naistentautiopin osa-aikaisen (30%) professorin tehtävän
hoito-osuuden nostamista 50%: iin ja tehtävän täyttämistä 1.1.2019 alkaen
toistaiseksi.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Marjo
Tuppuraisen kutsumiseksi tehtävään. Kutsumenettelyn perusteena esitetään
seuraavaa:
Marjo Tuppurainen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1985
Kuopion yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1995 Kuopion
yliopistossa. Synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkärin tutkinnon hän on
suorittanut vuonna 1999 Kuopion yliopistossa ja hänelle on myönnetty
naistentautien dosentin arvo vuonna 2002 Kuopion yliopistosta.
Marjo
Tuppurainen
toimii
parhaillaan
Kuopion
yliopistosairaalassa
osastonylilääkärinä (1995-). Aiemmin hän on toiminut Kuopion yliopistossa Luuja rustotutkimusyksikön johtajana (2001-2006), sekä Suomen akatemian
kliinisenä tutkijana (2006-2008).
Marjo Tuppurainen on julkaissut 103 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä
julkaisua, joista 23 ensimmäisenä tai viimeisenä tekijänä. Tuppurainen on
ohjannut yhteensä kaksi väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan kolmea. Lisäksi hän
on toiminut Suomen osteoporoosiyhdistyksen hallituksessa (1997-2003 ja
2008-2012) ja Kuopion Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtajana 1997-2013,
sekä useissa muissa asiantuntijatehtävissä.
Dosentti Marjo Tuppuraisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Marjo Tuppurainen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, synnytys- ja naistentautioppi, 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 §:n 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, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on
liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan
ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, synnytysja
naistentautioppi,
tehtävään
kutsuttavalta
vaaditaan
käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Marjo Tuppuraisen kutsumiseksi tehtävään. Marjo
Tuppuraisen suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2
3

CV ja julkaisut Tuppurainen
Suostumus kutsumenettelyn käyttöön Tuppurainen
Tehtäväntäyttöseloste Professori, Synn ja naistentaudit
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Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) osa-aikainen (50%)
tehtävä, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos esittää lastenpsykiatrian professorin tehtävän muuttamista
osa-aikaiseksi (50%) (aiemmin 100%) ja tarvittaessa tehtävän täyttämistä
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävänä. Tehtävä julistetaan julkisesti
haettavaksi joko professorin (toistaiseksi) tai apulaisprofessorin, tenure track
(määräaikainen, neljä vuotta) tehtävänä.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
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.
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
valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista
tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).
Johtosäännön 31 §:n mukaan vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin
(Associate Professor) palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin
palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.
Johtosäännön 9§:n kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä
ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin
vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja
tehtävämäärityksestä
Lastenpsykiatrian
professorin/apulaisprofessorin
(tenure
track)
tehtävän
tehtäväntäyttöseloste (liite 1) sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

4
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Nuorisopsykiatrian professorin osa-aikainen (50%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Nuorisopsykiatrian
professorin
tehtävä
on
vapautunut
ja
laitoksen
henkilöstösuunnitelman mukaisesti se täytetään osa-aikaisena (50%), julistetaan
julkisesti haettavaksi ja täytetään toistaiseksi.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
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.
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
valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista
tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).
Nuorisopsykiatrian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite 1) sisältää
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

5
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Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 6 mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä.
Lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä on täytettävä
keuhkosairauksien professorin osa-aikainen (70%) tehtävä 1.1.2019 alkaen.
Keuhkosairauksien professorin tehtäviin kuuluu perusopetuksen suunnittelu,
kehittäminen, valvonta ja toteutus, tutkimustyön johtaminen ja ohjaaminen,
vastuu
tieteellisestä
jatkokoulutuksesta,
sekä
keuhkosairauksien
erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä toimiminen.
Professorin tehtävän
haltijalla on mahdollisuus hoitaa sivuvirkaa Kuopion yliopistosairaalassa siten,
kuin sovitaan sairaalan kanssa.
Professorin tehtävän täyttö käynnistetään julkisella ilmoittautumisella mahdollista
kutsumenettelyä varten. Professorin tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen
toistaiseksi.
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
10.9.2018
päättänyt,
että
keuhkosairauksien professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
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§).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää
professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävänalan ja tehtävänkuvauksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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TtM Saara Pentikäisen ravitsemustieteen 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.
TtM Saara Pentikäisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus How does cereal food
structure influence digestion and satiety - In vitro and in vivo approaches
on
tarkastettu julkisesti 15.6.2018. Vastaväittäjä, assistant professor Monica Mars
(Wageningen University & Research), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Riitta Freese (Helsingin yliopisto)
ja assistant professor Gail Bornhorst (University of California Davis) puoltavat
väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä terveystieteiden 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 TtM
Saara Pentikäisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
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Proviisori Kati Sarnolan 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 Kati Sarnolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Lääkkeiden saatavuus
ja saavutettavuus. Tutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista Suomessa ja
harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta Euroopassa
on tarkastettu julkisesti
17.8.2018. Vastaväittäjä, professori (emeritus) Erkki Palva, puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Marina (Mia)
Bengtström (Lääketeollisuus ry) ja professori Anne Juppo (HY) 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
proviisori Kati Sarnolan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Liitteet

Esityksen mukainen.
8
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FM Piia Takaben solubiologian 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 Piia Takaben väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus The role of extracellular
hyaluronan on the development and spreading of cutaneous melanoma on
tarkastettu julkisesti 18.8.2018. Vastaväittäjä, professori Melanie Simpson (North
Carolina State University), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
esitarkastajista professori Naoki Itano (Kyoto Sangyo University) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja senior researcher Kaisa Lehti
(Karolinska Institutet) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä
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 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 Piia
Takaben väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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TtM Elina Turusen hoitotieteen 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.
TtM Elina Turusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Preoperatiivisen
hoidonsuunnittelumallin vaikutukset elektiivisten leikkausten peruuntumiseen on
tarkastettu julkisesti 24.8.2018. Vastaväittäjä, dosentti Paula Asikainen
(Satakunnan sairaanhoitopiiri), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, dosentti Markku Härmä (KYS) ja dosentti Meeri Koivula
(Tampereen yliopisto) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä
terveystieteiden 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 TtM
Elina Turusen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen. Katri Vehviläinen-Julkunen ei osallistunut asian käsittelyyn.
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LL Jaakko Valtolan 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 Jaakko Valtolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Graft and outcome in
autologous stem cell transplantation
on tarkastettu julkisesti 10.8.2018.
Vastaväittäjä, professori Maija Itälä-Remes (HUS), puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Marjatta Sinisalo
(TAYS) ja dosentti Sanna Siitonen (HUSLAB) 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
Jaakko Valtolan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin
tehtävän
(31298
UEF)
määräaikaisesta
hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
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.
Tehtävä: Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun
neurologian professorin tehtävän täyttö on meneillään. Lääketieteen koulutus po.
alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi kliinisen
lääketieteen yksikkö ja lääketieteen laitos esittävät, että neurologian professorin
tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi 1.11. -31.12.2018 LT, erikoislääkäri,
dosentti Pekka Jäkälä hoito-osuudella 70%. Lääketieteen laitos puoltaa yksikön
esitystä.
Neurologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy
aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus.
Kelpoisuus:
LT,
dosentti,
erikoislääkäri
Pekka
Jäkälä
on
nimitetty
asiantuntijamenettelyn kautta neurodegeneratiivisten sairauksien ja kuntoutuksen
osa-aikaiseen (50 %) professorin virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi
1.12.2009 alkaen. Professori Pekka Jäkälä on todettu asiantuntijalausunnoissa
kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävään vuonna 2011
ja vuonna 2018. Pekka Jäkälän ansioluettelo liitteenä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
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