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Professorin,
hoitotiede,
hoitotyön
johtaminen,
tehtävä
(32089
UEF):
tehtäväntäyttöseloste professori Arja Häggman-Laitilan kutsumiseksi tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksellä on Itä-Suomen yliopistoon perustettu
hoitotieteen, erityisesti hoitotieteen johtamisen, professorin tehtävä 1.1.2012 lukien
sijoituspaikkanaan Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos.

Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä professori Arja Häggman-Laitilan
kutsumiseksi tähän tehtävään. Tehtävä täytetään 1.6.2018 lukien toistaiseksi.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Arja Häggman-Laitila on suorittanut terveystieteiden maisterin v. 1987 ja
terveystieteiden tohtorin tutkinnon v. 1999 Tampereen yliopistossa. Preventiivisen
hoitotieteen dosentin arvo hänelle on myönnetty 2001 Kuopion yliopistosta.
Arja Häggman-Laitila on ollut nimitettynä hoitotieteen, hoitotyön johtaminen,
määräaikaiseen professuuriin Itä-Suomen yliopistossa 1.10.2012 alkaen. Sitä ennen
hän on toiminut kehitysjohtajana Metropolia ammattikorkeakoulussa 2008-2012,
tutkimusjohtajana Hoitotyön tutkimussäätiössä 2006-2008, professorina Kuopion
yliopistossa
9kk
vuosina
2004-2005,
sekä
yliopettajana
Helsingin
ammattikorkeakoulussa 2003-2006. Näiden lisäksi Arja Häggman-Laitila on toiminut
tutkijana Mannerheimin lastensuojeluliitossa, STAKESissa ja Tampereen yliopistossa,
sekä opettajana useissa eri oppilaitoksissa.
Arja Häggman-Laitilan julkaisuluettelo sisältää 98 vertaisarvioitua tieteellistä
alkuperäisartikkelia, 32 ammatilliselle yhteisölle suunnattua julkaisua, 17 suurelle
yleisölle suunnattua julkaisua ja kahdeksan kirjaa. Hän on ohjannut neljä väitöskirjaa
ja 21 pro gradua. Parhaillaan hän ohjaa 10 jatko-opiskelijaa ja 10 pro gradutyötä.
Tutkimusrahoitusta Arja Häggman-Laitila on hankkinut useista koti- ja ulkomaisista
lähteistä
(mm.
Valtion
tutkimusrahoitus,
Helsingin
kaupunki,
Euroopan
sosiaalirahasto, Raha-automaattiyhdistys, Emil Aaltosen säätiö) sekä yksin, että
konsortioiden jäsenenä.
Professori Arja Häggman-Laitilan cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla professori Arja Häggman-Laitila täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, 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
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 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, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on
liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, hoitotiede,
hoitotyön
johtaminen,
tehtävään
kutsuttavalta
ei
vaadita
käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä professori Arja Häggman-Laitilan kutsumiseksi tehtävään. Arja
Häggman-Laitilan suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:
Tiedekuntaneuvosto käsitteli hoitotieteen, hoitotyön johtaminen, professorin
tehtävän tehtäväntäyttöselosteen. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättää
hoitotieteen,
hoitotyön
johtaminen,
professorin
tehtävän
tehtäväalan
ja
tehtävämäärityksen
tehtäväntäyttöselosteen
mukaisesti
ja,
että
tehtävää
täytettäessä
käytetään
kutsumenettelyä
professori
Arja
Häggman-Laitilan
kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi.

