Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§3

22.11.2017

Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Jari
Laukkasen ottamisesta professorin, sisätaudit, tehtävään (32073 UEF) määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Yliopiston
rehtori
on
5.12.2016
tekemällään
päätöksellä
hyväksynyt
tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, sisätaudit, tehtävän (32073 UEF)
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta sisätautien professorin tehtävää hakivat määräaikaan mennessä
LT, erikoislääkäri, dosentti Esa Jantunen; LT, erikoislääkäri, dosentti Jari Laukkanen
ja LT, erikoislääkäri, dosentti Teemu Niiranen.
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
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.
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 23.11.2016
päättänyt esittää, että sisätautien professorin tehtävään otettavalta vaaditaan
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot sisätautien tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on
dekaanin päätöksen (12.6.2017) mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori
Hannele Yki-Järvinen (Helsingin yliopisto), professori Peter Hokland (Aarhusin
yliopisto) ja professori (emer.) Matti J. Tikkanen (Helsingin yliopisto).
Asiantuntijoiden lausunnot ovat listan liitteenä 1.
Arviossaan professori Hannele Yki-Järvinen toteaa Esa Jantusen ja Jari Laukkasen
olevan yhtä kelpoisia po. sisätautien professorin tehtävään. Hän toteaa myös, että
Teemu Niiranen on tutkimuksen näkökulmasta kelpoinen tehtävään, mutta hänen
käytännön perehtyneisyytensä sisätautialaan on vielä riittämätön sisätautien
professuuriin. Professori Peter Hokland toteaa, että dosentti Niirasen opetusansiot
eivät ole vielä riittäviä sisätautien professorin tehtävään. Hän asettaa Jari Laukkasen
hakijoista ansioituneimmaksi tehtävän hoitajaksi erityisesti tutkimuksellisten
ansioidensa,
mutta
myös
riittävän
opetuskokemuksen
ja
käytännön
perehtyneisyyden perusteella. Professori (emer.) Matti J. Tikkanen asettaa
lausunnossaan Jari Laukkasen ensimmäiselle ja Esa Jantusen toiselle sijalle
tutkimusnäyttöjen ja kliinisten ansioiden perusteella. Teemu Niirasen hän asettaa
kolmannelle sijalle, todeten hakijan tulevaisuudenpotentiaalin olevan hyvä.
Tehtävän täyttöä valmisteleva työryhmä esittää asiantuntijalausuntojen perusteella,
että professorin, sisätaudit (Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö,
työskentelypaikka Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Suomen
keskussairaala, Jyväskylä) määräaikaiseen (5 vuotta) tehtävään nimitetään LT,
erikoislääkäri, dosentti Jari Laukkanen 1.1.2018 alkaen. Tehtäväntäyttöryhmän esitys
on liitteenä 2.

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,
dosentti, erikoislääkäri Jari Laukkanen otetaan sisätautien professorin tehtävään
(32073 UEF) viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018 lukien.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
8.11.2017
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:
Esityksen mukainen.

