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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Kimmo
Räsäsen ottamisesta professorin, työterveys, tehtävään (32020 UEF)
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, kliininen
mikrobiologia, tehtävään (32105 UEF) otettavasta henkilöstä:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, tehtävä (32089 UEF):
tehtäväntäyttöseloste professori Arja Häggman-Laitilan kutsumiseksi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Hallintojohtosäännön 27 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei
hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (27 § 3 momentti).
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 13.9.2017. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Hallintojohtosäännön 28 § 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 3 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille
ottamisesta
professorin,
työterveys,
tehtävään
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

professori Kimmo Räsäsen
(32020
UEF)
toistaiseksi:

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 23.3.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, työterveys, tehtävän
(32020
UEF)
tehtäväntäyttöselosteen
sekä
tehtävän
täyttämisen
kutsumenettelyllä professori Kimmo Räsäsen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää
kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. 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 pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot professori Kimmo Räsäsen kelpoisuudesta ja ansioista
täytettävänä olevaan professorin tehtävään on dekaanin 12.5.2017 tekemän
päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Bengt Järvholm
(Uumajan yliopisto) ja professori Raymond Agius (Manchester University).
Molemmat asiantuntijat pitävät professori Kimmo Räsästä ansioituneena ja
kiistatta kelpoisena työterveyden professorin tehtävään. Asiantuntijalausunnot
ovat liitteenä 1.
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 4.9.2017 päättänyt, että opetusnäytteen
antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta (Itä-Suomen
yliopiston johtosääntö 10 §, kohta 10).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että
professori Kimmo Räsänen otetaan työterveyden professorin tehtävään (32020
UEF) toistaiseksi 1.1.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:
Tiedekuntaneuvosto totesi, että LT, dosentti Kimmo Räsänen täyttää Itä-Suomen
yliopiston johtosäännön 31§:ssä professorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittää rehtorille, että LT, dosentti
Kimmo Räsänen otetaan professorin, työterveys, tehtävään (32020 UEF)
toistaiseksi.
Liitteet

1
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, kliininen mikrobiologia,
tehtävään (32105 UEF) otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan
dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen
uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan yliopistonlehtorin (kliininen mikrobiologia, UEF 32105 tehtävä)
toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa, FT, dosentti Tanja Pessi ja
FT Marja Rytkönen-Nissinen.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§).
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§).
Molemmilla hakijoilla on tehtävään vaadittava tohtorintutkinto, sekä vaadittava
perehtyneisyys oppialaan ja hyvä opetustaito. Hakemusten ja haastattelujen
perusteella tehtävään päätettiin esittää valittavaksi FT Marja Rytkönen-Nissinen.
Marja Rytkönen-Nissisellä on pitempi yliopistollinen opetuskokemus (27 vuotta),
joista viimeiset viisi vuotta hammaslääketieteen opetuksessa ja vahva
perehtyneisyys kliiniseen mikrobiologiaan. Molemmat ovat ansioituneita tutkijoita;
Tanja Pessi on dosentti, mutta Marja Rytkönen-Nissisen tutkimus on integroitunut
olemassa
olevaan
tutkimuskokonaisuuteen.
Lääketieteen
laitoksen
johtaja/kliinisen mikrobiologian oppiaineen vastuuhenkilö ja hammaslääketieteen
yksikön johtaja esittävät 12.9.2017 päivätyssä kirjeessään, että Marja
Rytkönen-Nissinen nimitetään po. yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi
1.10.2017 alkaen (liite 1).
Marja Rytkönen-Nissinen on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1990 ja
filosofian tohtoriksi vuonna 1997 Kuopion yliopistosta. Hän on toiminut
yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa 2012-2017 ja sitä ennen Kuopion ja
Itä-Suomen yliopistoissa assistenttina ja apulaisopettajana vuosina 1995-2012.
Hänellä on opetuskokemusta 27 vuoden ajalta ja hän on suorittanut 5
opintoviikkoa yliopistopedagogisia opintoja, sekä antanut näyteluennon vuonna
2000. Marja Nissinen-Rytkösen julkaisuluettelo sisältää 46 vertaisarvioitua
alkuperäisartikkelia.
FT Marja Rytkönen-Nissisen CV ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen
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Päätös:
Tiedekuntaneuvosto
totesi,
että
FT,
Marja
Rytkönen-Nissinen
täyttää
johtosäännön 31§:ssä yliopistonlehtorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittää akateemiselle rehtorille, että
yliopistonlehtorin, kliininen mikrobiologia, tehtävään (32105 UEF) otetaan FT,
Marja Rytkönen-Nissinen toistaiseksi.
Liitteet

2
3

Lausunto yliopistonlehtori (kliininen mikrobiologia)
Marja Rytkönen-Nissinen Ansioluettelo
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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 kotija 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
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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.
Liitteet

4
5
6

A H-L Hyväksymisilmoitus mahdolliseen kutsumenettelyyn
31.8.2017
Ansioluettelo Häggman-Laitila
Tehtäväntäyttyseloste Professori Hoitotiede, hoitotyön
johtaminen
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Proviisori, LL Emmi Bruunin väitöskirjan (LT/neurologia) "Antiepileptic drug
treatment in the elderly: choice of initial treatment, potential interactions and seizure
outcome" hyväksyminen
Vastaväittäjä, professori Jukka Peltola puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hyväksytty opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten.
Molemmat
esitarkastajat
esittävät
väitöskirjalle
arvosanaa
hyväksytty.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.5 §: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.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2486-5/urn_ibsn_978-95261-2486-5.pdf
Päätös:
Tiedekuntaneuvosto päätti hyväksyä LL Emmi Bruunin väitöskirjan arvosanalla
’hyväksytty’ opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.
Liitteet

7
8
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bruun_vv_2017

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§7

8/2017

11 (12)

20.09.2017

Proviisori Laura Hellisen väitöskirjan (FaT) "Melanin binding and drug transporters in
the retinal pigment epithelium: Insights into retinal drug delivery" hyväksyminen
Vastaväittäjä, PhD, Senior Scientist Sibylle Neuhoff puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä arvosanalla hyväksytty opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa
varten. Molemmat esitarkastajat esittävät väitöskirjalle arvosanaa hyväksytty.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.5 §: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.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2567-1/urn_ibsn_978-95261-2567-1.pdf
Päätös:
Tiedekuntaneuvosto päätti hyväksyä proviisori Laura Hellisen väitöskirjan
arvosanalla ’hyväksytty’ opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten.
Liitteet

9
10
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo
Päätös:
Dekaani päätti kokouksen klo 14.30.
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