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Professorin, ensihoito, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Jouni Kurolan
kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Ilmarin tuki ry on lahjoittanut Itä-Suomen yliopistolle 300 000 euroa ensihoidon
professorin tehtävää varten. Lääketieteen laitos on esittänyt strategisessa
henkilöstösuunnitelmassa, että tehtävä täytetään 1.8.2018 alkaen viiden vuoden
määräajaksi. 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.
Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Jouni Kurolan
kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Jouni Kurola on suorittanut lääketieteen lisensiaatin v.1989 ja lääketieteen tohtorin
tutkinnon v. 2006 Kuopion yliopistossa. Hän on anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkäri (2001, Kuopion yliopisto) ja anestesiologian ja tehohoidon, erityisesti
ensihoidon dosentin arvo hänelle on myönnetty 2012 Itä-Suomen yliopistosta.
Jouni Kurola on toiminut KYSin ensihoitokeskuksen ylilääkärinä vuodesta 2011
alkaen, sekä palvelukeskusjohtajana Palvelukeskus Akuutissa 1.1.2018 alkaen. Sitä
ennen hän on toiminut mm. Päivystyksen ja tehohoidon palveluyksikköjohtajana,
Ensihoitopalveluiden
palveluyksikköjohtajana,
apulaisylilääkärinä
(ensihoidon
vastuulääkäri) ja apulaisopettajana (anestesiologia ja tehohoito).
Jouni
Kurolan
julkaisuluettelo
sisältää
54
vertaisarvioitua
tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja viisi oppikirjaa. Jouni Kurola on ohjannut kaksi
väitöskirjatutkimusta ja ohjaa parhaillaan kolmea. Lisäksi Jouni Kurola on toiminut
useissa
ensihoidon,
hätäkeskustoiminnan
ja
anestesiologian
alan
luottamustehtävissä.
Dosentti Jouni Kuolan cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Jouni
edellytykset professorin, ensihoito, tehtävään.

Kurola

täyttää

kutsumenettelyn

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,
ensihoito,
tehtävän
tehtäväntäyttöseloste
on
liitteenä
2.
Tehtäväntäyttöseloste
sisältää
johtosäännön
edellyttämät
tehtäväalan
ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, ensihoito,
tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Jouni Kurolan kutsumiseksi tehtävään. Jouni Kurolan
suostumus on liitteenä 3.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

