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Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri,
dosentti Ilona Luoman ottamisesta professorin, lastenpsykiatria,
osa-aikaiseen (50%) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Professorin, molekulaarinen neurobiologia, tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Tarja Malmin kutsumiseksi tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Sisätautien professorin tehtävä, tehtäväntäyttöseloste:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Kirurgian professorin määräaikainen tehtävä, tehtäväntäyttöseloste:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille vaihto-opiskeloijoille
suunnatun opetuksen hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020
MDP in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden
2019-2020 opetussuunnitelmamuutosten vahvistaminen
TtM Outi Kiljusen väitöskirjan arvosteleminen
LL Heidi Lehtolan väitöskirjan arvosteleminen
TtM Merja Sahlströmin väitöskirjan arvosteleminen
FM Taina Vuorion väitöskirjan arvosteleminen
Kokouksen päätös
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Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston kokouksen klo 14.20.
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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 19.2.2019. 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 9 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri, dosentti Ilona
Luoman ottamisesta professorin, lastenpsykiatria, osa-aikaiseen (50%) tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 19.9.2018 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt
professorin,
lastenpsykiatria,
osa-aikaisen
(50%)
tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta lastenpsykiatrian professorin /apulaisprofessorin (tenure track)
tehtävää haki määräaikaan mennessä yksi hakija: dosentti Ilona Luoma. Ilona
Luoman CV ja julkaisuluettelo 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
(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.
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.
Terveystieteiden
tiedekunnan
dekaani
on
10.9.2018
päättänyt,
että
lastenpsykiatrian professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys katsotaan olevan
henkilöllä,
jolla
on
lastenpsykiatrian
erikoislääkärin
tutkinto
tai
erikoislääkärioikeudet sekä laaja-alainen kliininen kokemus po. erikoisalalla.
Asiantuntijalausunnot
lastenpsykiatrian
professorin
tehtävää
hakeneiden
kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (27.11.2018) mukaan
pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Per Hove Thomsen, Aarhusin yliopisto
ja professori Maria Råstam, Lundin yliopisto. Asiantuntijoiden lausunnot ovat
liitteenä 2.
Lausunnoissaan Thomsen ja Råstam toteavat Ilona Luoman olevan kelpoinen
hoitamaan lastenpsykiatrian professorin osa-aikaista (50%) tehtävää.
Hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella tehtäväntäyttötoimikunta
esittää, että professorin, lastenpsykiatria (Lääketieteen laitos, kliinisen
lääketieteen yksikkö) tehtävään nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Ilona
Luoma 1.4.2019 alkaen toistaiseksi. Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on
liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että LT,
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professorin

Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
19.2.2019
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2
3

CV ja julkaisut Ilona Luoma
Lausunnot Ilona Luoma
Valintamuistio lastenpsykiatria
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Professorin, molekulaarinen neurobiologia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti
Tarja Malmin kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen –instituutti on esittänyt strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan
vuosille
2019-2021,
että
vakinaistamispolun
vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Tarja Malm voidaan
kutsua professorin, molekulaarinen neurobiologia, tehtävään toistaiseksi.
Terveystieteiden tiedekunnan tenure track- toimikunta on arvioinut täsmentävien
kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure track) Tarja
Malmin kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja asiantuntija-arviointi.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, A. I. Virtanen -instituutti.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Tarja Malm on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 2002 Kuopion yliopistossa
ja filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2006 Kuopion yliopistossa. Neurobiologian
dosentin arvo hänelle on myönnetty vuonna 2014 Itä-Suomen yliopistosta.
Tarja Malm toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen –instituutissa
apulaisprofessorina (tenure track) ja akatemiatutkijana. Aiemmin hän on toiminut
A. I. Virtanen –intituutissa yliopistotutkijana (2014-2015), akatemian
tutkijatohtorina (2009-2013) ja tutkijatohtorina (2007-2012). Vuosina 2012-2013
hän on ollut vierailevana tutkijana Case Western Reserve Universityssä, Ohiossa,
USAssa.
Tarja Malmin julkaisuluettelo sisältää 68 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja 4 muuta julkaisua, sekä kaksi patenttia. Hän on ohjannut 6
väitöskirjatyötä (kaksi pääohjaajana) ja ohjaa parhaillaan 15, joista kuutta
pääohjaajana. Tutkimusrahoitusta Tarja Malm on hankkinut yksin tai
konsortioiden jäsenenä tenure track -kautensa aikana (1.6.2015 jälkeen) yli
miljoona euroa eri lähteistä ml. EU H2020, Suomen akatemia, yritykset ja säätiöt.
Tarja Malm on toiminut apulaisprofessorina (tenure track) 1.6.2015 alkaen.
Tiedekunnan Tenure track- toimikunta on arvioinut hänen edistymistään kaudella
suhteessa apulaisprofessorikaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja todennut, että
vakinaistamispolulla edetään kutsumenettelyyn professoriksi. Täsmentävän
sopimuksen kaikki kriteerit täyttyvät ja Tarja Malm on saavuttanut itsenäisen
tutkimusryhmän johtajan aseman, mikä on nähtävissä julkaisutoiminnassa
senioritutkijan asemana, hankitun tutkimusrahoituksen määrässä ja toiminnassa
hankkeen vastuullisena johtajana.
Dosentti Tarja Malmin cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Tarja Malm täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, molekulaarinen neurobiologia, 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 1 momentin mukaan professorin
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(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).
Professorin, molekulaarinen neurobiologia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on
liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan
ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin,
molekulaarinen neurobiologia, tehtävään kutsuttavalta ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Tarja Malmin kutsumiseksi tehtävään. Tarja Malmin
suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen. Heikki Tanila ja Mikko Hiltunen eivät osallistuneet asian
käsittelyyn.
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tehtäväntäyttöseloste:

Tiedekuntaneuvoston

Valmistelija: Riikka Pellinen
Sisätautien
professorin
tehtävä
henkilöstösuunnitelman mukaisesti se
täytetään toistaiseksi.

on
vapautunut
julistetaan julkisesti

ja
laitoksen
haettavaksi ja

Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö ja työskentelypaikka Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, Keski-Suomen keskussairaala.
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).
Sisätautien professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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tehtävä,

tehtäväntäyttöseloste:

Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille
2019-2021 yleiskirurgian professorin tehtävän täyttämistä sen vapauduttua.
Laitos esittää lisäksi, että tehtävän ala ja nimike muutetaan yleiskirurgiasta
kirurgiaksi. Tehtävän sijoitusyksikkö on Terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen
laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö ja työskentelypaikka Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä,
Keski-Suomen
keskussairaala.
Kirurgian
professorin tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi ja täytetään viiden vuoden
määräajaksi. Määräaikaisen täytön peruste: Meneillään oleva sosiaali- ja
terveysalan uudistus saattaa edellyttää tehtävän uudelleen tarkastelua
myöhemmin.
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).
Kirurgian
professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille vaihto-opiskeloijoille suunnatun
opetuksen hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020
Terveystieteiden tiedekunnan laitoksilla on valmisteltu kansainvälisille
vaihto-opiskelijoille suunnattu opetustarjonta lukuvuodelle 2019-2020 (esitys
liitteenä).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille
vaihto-opiskelijoille suunnatun opetustarjonnan lukuvuodelle 2019-2020 esitetyn
mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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MDP in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2020
opetussuunnitelmamuutosten vahvistaminen
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu
muutosesitys
MDP
in
Public
Health
kansainvälisen
maisteriohjelman
opetussuunnitelmaan lukuvuosille 2018-2020 (esitys liitteenä).
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa MDP in Public Health kv-maisteriohjelman
lukuvuoden 2019 - 2020 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

10
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TtM Outi Kiljusen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Outi Kiljusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Care Home Nursing
Professionals’ Competence in Older People Nursing on tarkastettu julkisesti
18.1.2019. Vastaväittäjä, dosentti Satu Elo (Oulun yliopisto), puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, dosentti Riitta Meretoja
(Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja dosentti Minna Stolt (Turun
yliopisto), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä 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
Outi Kiljusen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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LL Heidi Lehtolan väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Heidi Lehtolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Ischaemic stroke and
intracranial haemorrhage in anticoagulated patients with atrial fibrillation on
tarkastettu julkisesti 25.1.2019. Vastaväittäjä, dosentti Olli Anttonen
(Päijät-Hämeen keskussairaala), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty.
Molemmat esitarkastajat, professori Juhani Junttila (Oulun yliopisto) ja dosentti
Satu Mustanoja (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä 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
Heidi Lehtolan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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TtM Merja Sahlströmin väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Merja Sahlströmin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Patient participation in
promoting patient safety - Finnish patients’ and patient safety experts’ views on
tarkastettu julkisesti 11.1.2019. Vastaväittäjä, professori Marja Kaunonen
(Tampereen yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty.
Molemmat esitarkastajat, professori Maria Kääriäinen (Oulun yliopisto) ja
professori Riitta Suhonen (Turun yliopisto), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä 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
Merja Sahlströmin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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FM Taina Vuorion väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Taina Vuorion väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Vascular Endothelial Growth
Factor Receptor 3 and Its Ligands in Cardiovascular Diseases on tarkastettu
julkisesti 25.1.2019. Vastaväittäjä, professori Hannu Järveläinen (Turun yliopisto),
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori
Sohvi Hörkkö (Oulun yliopisto) ja dosentti Raisa Serpi (Oulun yliopisto), puoltavat
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä 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
Taina Vuorion väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti tiedekuntaneuvoston kokouksen klo 15.30.
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