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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Timo
Peltomäen ottamisesta professorin, ortodontia (50%), tehtävään
(32038 UEF) toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille terveyden
edistämisen professorin tehtävän (32086 UEF) määräaikaisesta
hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, Gut health and food safety, (50%) tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste PhD Hani El-Nezamin kutsumiseksi tehtävään
viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, suulääketiede, (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste
erikoishammaslääkäri, dosentti Arja Kullaan kutsumiseksi tehtävään
määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track),
hoitotiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Lastentautien, professorin tehtävä (31251 UEF)
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Neurologian, professorin tehtävä (31298 UEF)
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Synnytys- ja naistentautiopin, professorin tehtävä (31213 UEF)
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan,
protetiikka ja gerodontologia, tehtävään (32102 UEF) otettavasta
henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
LL Martin Purdyn lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johtosäännön 26 § 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 18.10.2017. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Hallintojohtosäännön 27 § 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 7 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Timo Peltomäen
ottamisesta professorin, ortodontia (50%), tehtävään (32038 UEF) toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 31.5.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, ortodontia (50%),
tehtävän (32038 UEF) tehtäväntäyttöselosteen sekä tehtävän täyttämisen
kutsumenettelyllä professori Timo Peltomäen 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 Timo Peltomäen kelpoisuudesta ja ansioista
täytettävänä olevaan professorin tehtävään on dekaanin 26.6.2017 tekemän
päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Anne Marie
Kuipers-Jagtman (Radboud University Nijmegen) ja professori Jan Huggare
(Karolinska Intitutet).
Molemmat asiantuntijat pitävät professori Timo Peltomäkeä ansioituneena ja
kiistatta kelpoisena ortodontian professorin tehtävään. Asiantuntijoiden
yhteislausunto on liitteenä 1.
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 3.4.2017 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 Timo Peltomäki otetaan ortodontian (50%) professorin tehtävään
(32038 UEF) toistaiseksi 1.1.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

1

Timo Peltomäki_assessment report_final
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille terveyden edistämisen professorin
tehtävän
(32086
UEF)
määräaikaisesta
hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
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
Kansanterveystieteen
ja
kliinisen
ravitsemustieteen yksikköön (työskentelypaikka Joensuu, Pohjois-Karjalan
keskussairaala) sijoitetun terveyden edistämisen professorin tehtävän (32086
UEF) täytön käynnistämistä valmistellaan parhaillaan. Lääketieteen koulutus po.
alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö esittää (liite 1), että
terveyden edistämisen professorin tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi
1.1.-31.12.2018 professori Tiina Laatikainen. Lääketieteen laitos puoltaa yksikön
esitystä.
Terveyden edistämisen professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika
ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Määräaikaisuuden peruste: Tehtävän rahoitus perustuu ulkopuolisten rahoittajien
kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka jatkuvuudesta sovitaan tehtävään
ottamiskauden lopussa uudelleen. Lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan
uudistus saattaa edellyttää tehtävän uudelleen tarkastelua myöhemmin.
Kelpoisuus: Professori Tiina Laatikainen on nimitetty asiantuntijamenettelyn
kautta terveyden edistämisen professorin tehtävään viiden (5) vuoden
määräajaksi 1.1.2013 alkaen. Professori Tiina Laatikainen on todettu
asiantuntijalausunnoissa kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston työterveyshuollon
professorin tehtävään vuonna 2012. Tiina Laatikaisen CV ja julkaisuluettelo
liitteenä 2.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:
Esityksen mukainen. Hilkka Soininen ei osallistunut
puheenjohtajana toimi professori Jukka Pelkonen.
Liitteet

2
3

Tiina Laatikainen CV ja julkaisut
Yksikön esitys

asian
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Professorin, Gut health and food safety, (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste PhD
Hani El-Nezamin kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti
ravitsemusbiotekniikan professorin tehtävän nimike muutetaan nimikkeeksi ”Gut
health and food safety”. Tehtävän sijoituspaikka on Terveystieteiden tiedekunta,
Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö.
Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä PhD Hani El-Nezamin
kutsumiseksi tähän tehtävään. Tehtävä täytetään 1.7.2018 lukien viiden vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden peruste: Meneillään oleva lääketieteellisten alojen
koulutuksen profilaatio ja rakenteellinen kehittäminen saattavat antaa aihetta
tarkastella tehtävää myöhemmin uudelleen.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Hani El-Nezami on suorittanut Master of Applied science tutkinnon
RMIT-University:ssä Australiassa v. 1995 ja PhD tutkinnon samassa yliopistossa
v. 1999. Ravitsemustoksikologian dosentin arvo hänelle on myönnetty 2003 sekä
Turun, että Kuopion yliopistoista.
Hani El-Nezami on hoitanut osa-aikaista (30%) ravitsemusbioteknologian
professorin tehtävää Itä-Suomen yliopistossa 1.6.2016-31.7.2017 ja 1.8.2017
alkaen samaa tehtävää 50% hoito-osuudella. Hänet on nimitetty Hong Kongin
yliopistossa apulaisprofessorin (tenure) tehtävään 1.1.2008 alkaen. Hän on
toiminut akatemiatutkijana 2005-2010, vanhempana tutkijana 2003-2005, sekä
tutkijatohtorina 1999-2002 Kuopion yliopistossa.
Hani El-Nezamin julkaisuluettelo sisältää 80 vertaisarvioitua tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja kahdeksan muuta julkaisua, sekä kaksi patenttia. Hän on
ohjannut 16 väitöskirjaa ja 17 pro gradua. Parhaillaan hän ohjaa 4
jatko-opiskelijaa. Tutkimusrahoitusta Hani El-Nezami on hankkinut useista kotija ulkomaisista lähteistä (mm. Research grants council Hong Kong, CIMO, Tekes,
EU, Suomen akatemia) vuosina 2008-2017 yhteensä lähes 3 m€.
Hani El-Nezamin cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla professori Hani El-Nezami täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, Gut health and food safety, 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, Gut health and food safety, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on
liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan
ja tehtävämääritykset. Selosteessa todetaan myös, että professorin, Gut health
and
food
safety,
tehtävään
kutsuttavalta
ei
vaadita
käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä Hani El-Nezamin kutsumiseksi tehtävään. Hani El-Nezamin
suostumus on liitteenä 3.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

4
5
6

Elnezami cv ja julkaisut
Professor in Gut health and food safety -Description
Suostumus El-Nezami
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Professorin,
suulääketiede,
(50%)
tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste
erikoishammaslääkäri, dosentti Arja Kullaan kutsumiseksi tehtävään määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen hammaslääketieteen yksikkö on
esittänyt, että yksikköön perustetaan osa- ja määräaikainen suulääketieteen
professuuri.
Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä erikoishammaslääkäri,
dosentti Arja Kullaan kutsumiseksi tähän tehtävään. Tehtävä täytetään
määräajaksi 1.9.2018-30.4.2020. Määräaikaisuuden peruste: Meneillään oleva
lääketieteellisten alojen koulutuksen profilaatio ja rakenteellinen kehittäminen
saattavat antaa aihetta tarkastella tehtävää myöhemmin uudelleen.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Arja Kullaa on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon v. 1978,
hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon v. 1986 ja suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkärintutkinnon
Kuopion
yliopistossa
vuonna
1988.
Suulääketieteen dosentin arvo hänelle on myönnetty 1987 Kuopion yliopistosta.
Arja Kullaa toimii tällä hetkellä suulääketieteen osa-aikaisena, määräaikaisena
professorina
Itä-Suomen
yliopistossa
lääketieteen
laitoksella,
hammaslääketieteen yksikössä 1.9.2017 alkaen.
Tämän ohella hän toimii
osa-aikaisena kliinisenä opettajana (1.4.2014 alkaen) Itä-Suomen yliopistossa ja
yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa (1.9.2017 alkaen). Aiemmin Arja Kullaa on
toiminut yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksella,
hammaslääketieteen yksikössä (1.4.2017-31.8.2017), osa-aikaisena professorina
Turun yliopistossa (1.9.-31.12.2016), yliopistonlehtorin Oulun yliopistossa
(1.8.2011-31.3.2014)
ja
ma.
professorina
Oulun
yliopistossa
1.8.2010-31.7.2011). Tämän lisäksi Arja Kullaa on toiminut Diagnostiikan ja
suulääketieteen yksikön johtajana Oulun yliopistossa 1.8.2010-31.7.2011.
Vuosina 1987- 2013 Arja Kullaa on toiminut lukuisissa kliinisissä tehtävissä
Kuopiossa, Helsingissä, Lahdessa ja Hyvinkäällä, sekä opetustehtävissä Kuopion
ja Oulun yliopistoissa.
Arja
Kullaan
julkaisuluettelo
sisältää
56
vertaisarvioitua
tieteellistä
alkuperäisartikkelia, 29 ammatilliselle yhteisölle suunnattua julkaisua, 48 muuta
julkaisua ja kaksi kirjaa. Hän on ohjannut 34 hammaslääketieteen syventävien
opintojen opinnäytetyötä ja ohjaa parhaillaan viittä väitöskirjaansa valmistelevaa
jatko-opiskelijaa.
Tutkimusrahoitusta Arja Kullaa on hankkinut pääosin
kotimaisista lähteistä (suurimpana Tekes) sekä yksin, että konsortioiden jäsenenä
yhteensä noin 1,3 m€.
Arja Kullaan cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla erikoishammaslääkäri, dosentti Arja Kullaa täyttää
kutsumenettelyn edellytykset professorin, suulääketiede, 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.
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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, suulääketiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset.
Selosteessa
edellytetään
myös,
että
professorin,
suulääketiede, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä Arja Kullaan kutsumiseksi tehtävään. Arja Kullaan suostumus on
liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:
Esityksen mukainen. Arja Kullaalta on varmistettu suostumus kutsumenettelyyn
määräajaksi tehtäväntäyttöselosteen mukaisesti puhelimitse.
Liitteet

7
8
9

Arja Kullaa CV ja julkaisut
Professori Suulääketiede-tehtäväntäyttöseloste
Suostumus kutsumenettelyyn Kullaa
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Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track), hoitotiede, tehtävään
otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Hoitotieteen laitos on strategisen henkilöstösuunnitelman 2017-2020 yhteydessä
muuttanut
yliopistotutkijan
(hoitotiede)
tehtävän
yliopistotutkijan/apulaisprofessorin (Tenure Track), hoitotiede, tehtäväksi.
Yliopistotutkija / apulaisprofessori, hoitotiede tehtävänä on edistää alansa
tieteellistä tutkimusta erityisesti terveyspalvelujärjestelmätutkimusta hoitotyön
tuloksista terveyden edistämisessä ja pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa.
Yliopistotutkija / apulaisprofessori osallistuu tutkimushankkeiden valmisteluun,
toteuttamiseen ja johtamiseen, täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan ja
kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin sisältyy opetusta hoitotieteen perus- ja
tieteellisessä jatkokoulutuksessa, pro-gradu- ja väitöskirjatutkimuksien ohjausta
sekä muita laitostehtäviä. Lisäksi tehtäviin sisältyy toimintaa alansa kansallisissa
ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Vakinaistamispolun
mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva
tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää
professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (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§).
Tehtävän hakukuulutus julkaistiin 20.4.2017. Määräaikaan 19.5.2017 mennessä
tehtävää haki viisi henkilöä: TtT Marja Härkänen; TtT, dosentti Mari Kangasniemi;
TtT, dosentti Tarja Kvist; FT, dosentti Ari Voutilainen ja TtT Tarja Välimäki.
Hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla
(Md-4088).
Tehtävän täyttöä on valmistellut dekaanin asettama työryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi professori Hannele Turunen ja jäseninä professori Kaija
Saranto ja professori Pekka Mäntyselkä sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö
Riikka Pellinen. Työryhmä on arvioinut hakemukset ja päättänyt, että tehtävä
avataan
apulaisprofessorin
tasolta.
Työryhmä
on
haastatellut
kaksi
ansioituneimmiksi katsomaansa hakijaa.
Työryhmän laatima valintamuistio sisältäen hakijoiden vertailun on asialistan
liitteenä.
Valintamuistiossaan
työryhmä
ehdottaa
tiedekuntaneuvostolle,
että
apulaisprofessorin (Tenure Track), hoitotiede, tehtävään (vaativuustaso 7)
otetaan 1.11.2017 alkaen neljän vuoden määräajaksi TtT, dosentti Tarja Kvist.
Määräaikaisen täytön perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä
(Tenure Track).
Hoitotieteen laitoksen johtaja on toiminut tehtävän
työryhmän puheenjohtajana ja siten puoltaa ehdotusta.

täyttöä

valmistelleen
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TtT, dosentti Tarja Kvist täyttää apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän
kelpoisuusvaatimukset.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (§30) mukaan tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja päättää, onko professorin ja vakinaistamispolkuun kuuluvaa
tehtävää
hakeneen
annettava
opetusnäyte.
Tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja on päättänyt 11.10.2017, ettei tehtävään esitettävältä vaadita
opetusnäytettä.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen
apulaisprofessorin
tehtävän
täyttämisestä
rehtorille
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Hakijoiden ansio- ja julkaisuluettelot
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UEF)

tehtäväntäyttöseloste:

Kuopion korkeakouluun on asetuksella 183/1975 perustettu lastentautiopin
professorin virka. Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) nojalla po.
professorin virka on muuttunut työsuhteiseksi tehtäväksi 1.1.2010 alkaen.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
Lastentautien professorin tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi ja täytetään
toistaiseksi.
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).
Lastentautien professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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tehtäväntäyttöseloste:

Kuopion yliopistoon perustettu neurologian professorin virka on yliopistolain
voimaanpanolain (559/2009) nojalla muuttunut työsuhteiseksi tehtäväksi
1.1.2010 alkaen.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
Neurologian professorin tehtävä on tarkoitus julistaa julkisesti haettavaksi ja
tehtävä täytetään toistaiseksi.
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).
Neurologian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

1)

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet

13

Tehtäväntäyttöseloste Professori, Neurologia 31298

sisältää

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

tiedekunnan § 10

9/2017

15 (19)

25.10.2017

Synnytysja
naistentautiopin,
professorin
tehtävä
tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

(31213

UEF)

Kuopion yliopistoon on asetuksella 1103/81 1.9.1982 alkaen perustettu synnytysja naistentautien apulaisprofessorin virka, joka on hallintoviraston päätöksellä
1.8.1998 alkaen muutettu synnytys- ja naistentautien professorin viraksi. Kuopion
yliopiston rehtorin päätöksellä 27.3.2009 on synnytys- ja naistentautien
professorin viran nimi muutettu synnytys- ja naistentautiopin professorin viraksi.
Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) nojalla po. professorin virka on
muuttunut työsuhteiseksi tehtäväksi 1.1.2010 alkaen.
Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos,
kliinisen lääketieteen yksikkö.
Synnytys- ja naistentautiopin professorin tehtävä on tarkoitus julistaa julkisesti
haettavaksi ja tehtävä täytetään toistaiseksi.
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).
Synnytys- ja naistentautiopin professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite 1)
sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, protetiikka ja
gerodontologia, tehtävään (32102 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 kliinisen opettajan (protetiikka ja gerodontologia, UEF 32102
tehtävä) toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä HLL Outi Huhtela. Hammaslääketieteen
yksikkö esittää 19.9.2017 päivätyssä kirjeessään, että Outi Huhtela nimitetään
po. kliinisen opettajan tehtävään toistaiseksi 1.11.2017 alkaen. Lääketieteen
laitoksen johtaja puoltavaa esitystä (liite 1).
Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin
tutkinnon
suorittanut
taikka
erikoislääkärin
tai
erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla 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§).
Outi Huhtela on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1989 Oulun
yliopistosta
ja
kliinisen
hammashoidon,
painotusala
protetiikka
ja
purentafysiologia, erikoishammaslääkäriksi 2017 Itä-Suomen yliopistosta.
HLL, erikoishammaslääkäri Outi Huhtelan 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 esityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Outi Huhtela CV ja julkaisut
Yksikön esitys
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Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja
tutkimushenkilöstön
neliportaisen
uramallin
vakituisten
tehtävien
ja
vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.
Haettavaksi ovat tulossa seuraavat tehtävät:
Hoitotieteen laitos
 Yliopisto-opettaja (30770 UEF), 1.8.2018 alkaen toistaiseksi
Lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö
 Kliininen opettaja, suupatologia (32097 UEF), 1.1.2018 alkaen toistaiseksi
 Kliininen opettaja, hammaslääketieteellinen radiologia (32098 UEF),
1.4.2018 alkaen toistaiseksi
 Kliininen opettaja, lasten hammashoito (32101 UEF), 1.3.2018 alkaen
toistaiseksi
Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat opetus sekä opintojen, opinnäytetöiden
ja harjoittelujen ohjaus hoitotieteen oppiaineen opiskelijoille. Tehtävänkuvaan
kuuluvat myös osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun sekä
kehittämiseen
ja
tutkimustoimintaan.
Lisäksi
yliopisto-opettaja
vastaa
opintohallinnollisista tehtävistä ja muista työnantajan määräämistä tehtävistä.
Kliinisen opettajan tehtäviin kuuluu antaa opetusta ko. oppiaineen opiskelijoille,
jatko-opiskelijoille ja erikoistuville lääkäreille/hammaslääkäreille. Tehtävänkuvaan
kuuluvat myös opintohallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen
suunnitteluun ja tutkimustoimintaan ja opinnäytetöiden ohjaukseen, sekä muut
mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävänmääritykset.

Päätös:
Esityksen mukainen.
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LL Martin Purdyn 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.
Martin Purdyn väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Rectus sheath block after midline laparotomy on
tarkastettu julkisesti 15.9.2017. Vastaväittäjä dosentti Markku Luostarinen (Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Esko Kemppainen (HY) ja
dosentti Vesa Koivukangas (OYS), 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. Vastaväittäjän ja
esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan 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.
Linkki
julkaisuun:
1-2588-6.pdf

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2588-6/urn_ibsn_978-952-6

Esitys
Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL Martin Purdyn väitöskirjan
arvosanalla hyväksytty.

Päätös:
Esityksen mukainen.
Liitteet
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Dekaani päätti kokouksen klo 15.05.

25.10.2017
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