Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

5/2019

22.05.2019

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Aika

22.05.2019, 14:15 - 14:50

Paikka

ME201

Osallistujat
Nimi
Pihlajamäki Jussi
Forsberg Markus
Vehviläinen-Julkunen
Katri
Hiltunen Mikko
Jääskeläinen Jarmo
Kanninen Katja
Jarho Pekka
Konttinen Arja

Tehtävä
dekaani, puheenjohtaja
professori, jäsen
professori, jäsen

Läsnäolo
1-4, 6-12
1-12
1-12

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

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

Pellinen Riikka
Afflekt Arja

johtava hallintopäällikkö, sihteeri
amanuenssi

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja (1-4,
6-12)
Dekaani

Puheenjohtaja (5)
Professori

Jussi Pihlajamäki

Katri Vehviläinen-Julkunen

Sihteeri
Johtava hallintopäällikkö Riikka Pellinen

1 (15)

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

5/2019

2 (15)

Käsitellyt asiat
Asia
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri,
dosentti Tommi Tolmusen ottamisesta professorin,
nuorisopsykiatria, osa-aikaiseen (50%) tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Keuhkosairauksien professorin osa-aikainen (70%) tehtävä,
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Ravitsemustieteen, erityisesti lipidiaineenvaihdunta, dosentin arvon
myöntäminen FT Maria Lankiselle
Akuutin kliinisen hoitotieteen dosentin arvon myöntäminen TtT
Heikki Paakkoselle
Proviisori Emmi Kokin väitöskirjan arvosteleminen
Proviisori Eva Ramsayn väitöskirjan arvosteleminen
LL Sakari Syväojan väitöskirjan arvosteleminen
LL Jouni Taavitsaisen väitöskirjan arvosteleminen
Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2019
Kokouksen päättäminen

Sivu
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§1

22.05.2019

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20.

5/2019

3 (15)

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§2

5/2019

4 (15)

22.05.2019

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 15.5.2019. 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 6 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 Tommi
Tolmusen ottamisesta professorin, nuorisopsykiatria, osa-aikaiseen (50%) tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 19.9.2018 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt professorin, nuorisopsykiatria, osa-aikaisen (50%) tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta nuorisopsykiatrian professorin tehtävää haki määräaikaan
mennessä yksi hakija: dosentti Tommi Tolmunen. Tommi Tolmusen hakuasiakirjat
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.
Terveystieteiden
tiedekunnan
dekaani
on
10.9.2018
päättänyt,
että
nuorisopsykiatrian professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys katsotaan olevan
henkilöllä,
jolla
on
nuorisopsykiatrian
erikoislääkärin
tutkinto
tai
erikoislääkärioikeudet sekä laaja-alainen kliininen kokemus po. erikoisalalla.
Asiantuntijalausunnot nuorisopsykiatrian professorin tehtävää hakeneiden
kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (13.12.2018) mukaan
pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Jan Buitelaar, Radboudin yliopisto ja
professori Beate Herpertz-Dahlmann, Aachenin yliopisto. Asiantuntijoiden
lausunnot ovat liitteenä 2.
Lausunnoissaan Buitelaar ja Herpertz-Dahlmann toteavat Tommi Tolmusen olevan
kelpoinen hoitamaan nuorisopsykiatrian professorin osa-aikaista (50%) tehtävää.
Hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella tehtäväntäyttötoimikunta
esittää, että professorin, nuorisopsykiatria (Lääketieteen laitos, kliinisen
lääketieteen yksikkö) tehtävään nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Tommi
Tolmunen 1.8.2019 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,
erikoislääkäri, dosentti Tommi Tolmunen otetaan nuorisopsykiatrian professorin
osa-aikaiseen (50%) tehtävään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
7.5.2019
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
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Keuhkosairauksien professorin osa-aikainen (70%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos ja kliinisen lääketieteen yksikkö ovat
esittäneet strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2019-2021, että
yksikössä täytetään osa-aikainen (70%) keuhkosairauksien professorin tehtävä.
Keuhkosairauksien professorin tehtävä 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).
Keuhkosairauksien professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite 1) sisältää
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Ravitsemustieteen, erityisesti lipidiaineenvaihdunta, dosentin arvon myöntäminen FT
Maria Lankiselle
Valmistelija: Riikka Pellinen
FT Maria Lankinen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin ravitsemustieteen,
erityisesti lipidiaineenvaihdunta, dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa
terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että
ravitsemustieteen,
erityisesti
lipidiaineenvaihdunta,
dosentuuri
on
tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden
tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Maria
Lankisen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin dosentti Leo
Niskaselta (HUS ja Helsingin yliopisto) ja dosentti Matti Jauhiaiselta
(Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva).
Dosentti Niskanen on antanut lausuntonsa 15.4.2019 ja dosentti Jauhiainen
8.3.2019. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Maria Lankista tieteellisesti pätevänä
hakemaansa
dosentuuriin
ja
puoltavat
dosentin
arvon
myöntämistä.
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.
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.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT
Maria Lankisen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan
kriteerit opetustaidon osalta.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.
Hakija FT Maria Lankinen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Maria Lankinen täyttää yliopistolain 89 §:ssä
dosentilta
vaadittavan
kelpoisuuden
sekä
terveystieteiden
tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT
Maria Lankiselle ravitsemustieteen, erityisesti lipidiaineenvaihdunta, dosentin
arvon.
Esityksen mukainen. Dekaani ei osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtajana
toimi Katri Vehviläinen-Julkunen.

Liitteet
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Akuutin kliinisen hoitotieteen dosentin arvon myöntäminen TtT Heikki Paakkoselle
Valmistelija: Riikka Pellinen
TtT Heikki Paakkonen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin akuutin kliinisen
hoitotieteen
dosentin
arvo
Itä-Suomen
yliopistossa
terveystieteiden
tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että akuutin kliinisen hoitotieteen dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen
ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut
asiantuntijoiksi antamaan lausunto TtT Heikki Paakkosen tieteellisestä
pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Helena Leino-Kilven (Turun
yliopisto) ja professori Maaret Castrénin (Helsingin yliopisto).
Professori Leino-Kilpi on antanut lausuntonsa 23.4.2019 ja professori Castrén
28.4.2019. Molemmat asiantuntijat pitävät TtT Heikki Paakkosta tieteellisesti
pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä.
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.
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.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään TtT
Heikki Paakkosen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan
kriteerit opetustaidon osalta.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.
Hakija TtT Heikki Paakkonen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että TtT Heikki Paakkonen täyttää yliopistolain 89
§:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää TtT
Heikki Paakkoselle akuutin kliinisen hoitotieteen dosentin arvon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Proviisori Emmi Kokin 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.
Proviisori
Emmi
Kokin väitöskirjaksi
tarkoittama tutkimus Intraocular
neovascularization - mouse models and gene therapy applications on tarkastettu
julkisesti 5.4.2019. Vastaväittäjä, dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen (Tampereen
yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat,
dosentti Johanna Liinamaa (Oulun yliopistollinen sairaala) ja LT Eeva-Marja
Sankila (Helsingin yliopistollinen keskussairaala), puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä 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 Emmi Kokin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Proviisori Eva Ramsayn 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.
Proviisori Eva Ramsayn väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Tools for Preclinical
Research on Ocular Drug Delivery and Pharmacokinetics on tarkastettu julkisesti
4.5.2019. Vastaväittäjä, Associate Professor Sara Nicoli (University of Parma),
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, Associate
Professor Ilva Rupenthal (University of Auckland) ja Professor Yogeshvar N. Kalia
(University of Geneva), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
farmasian tohtorin tutkintoa varten. Ilva Rupenthal esittää arvosanaksi kiittäen
hyväksytty ja Yogeshvar N. Kalia 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 Eva Ramsayn väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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LL Sakari Syväojan 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 Sakari Syväojan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Recognition of
out-of-hospital cardiac arrest on tarkastettu julkisesti 12.4.2019. Vastaväittäjä,
dosentti Veli-Pekka Harjola (Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen
keskussairaala), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen
tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat
esitarkastajat, professori Ari Palomäki (Tampereen yliopisto ja Kanta-Hämeen
keskussairaala) ja dosentti Sanna Hoppu (Tampereen yliopisto ja Tampereen
yliopistollinen sairaala), 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
Sakari Syväojan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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LL Jouni Taavitsaisen 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 Jouni Taavitsaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Novel strategies to
improve outcomes of vascular interventions on tarkastettu julkisesti 26.4.2019.
Vastaväittäjä, dosentti Kari Kervinen (Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen
sairaala), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Molemmat
esitarkastajat, dosentti Vesa Anttila (Turun yliopistollinen sairaala) ja dosentti Olli
Kajander
(Tampereen
yliopistollinen
sairaala|Sydänsairaala),
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
Jouni Taavitsaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2019
Valmistelija: Riikka Pellinen
Kuultuaan dekaania ja valmistelijoita sihteeri ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
kokoontuu syyskaudella 2019 seuraavasti:






keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko

28.8.2019
19.9.2019
23.10.2019
27.11.2019
18.12.2019

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää kokousaikataulun esityksen mukaisesti

Päätös:

Esityksen mukainen muutoin, mutta syyskuun päiväksi muutettiin 18.9.2019.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
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