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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Markku Laakson ottamisesta
professorin, sisätautioppi, tehtävään (31256 UEF) määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Työsopimuslain 6 luvun 1 a§:n mukaan työntekijän työsuhde päättyy ilman
irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana
työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen
jatkamisesta.
Työnantaja ja työntekijä saavat sopia työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta 1
luvun 3 § 2 momentin estämättä.
Sisätautiopin professorin tehtävässä (31256 UEF) oleva professori Markku Laakso on
tullut eroamisikään maaliskuussa 2017. Yliopiston rehtorin vuonna 2013
allekirjoittaman sopimuksen mukaan professori Laakson työsuhde on jatkunut
1.4.2017 alkaen määräaikaisena entisin ehdoin 31.3.2019 saakka. Lääketieteen
laitos esittää, että professori Laakson työsopimusta jatketaan entisin ehdoin
määräaikaisena kaudelle 1.4.2019-31.12.2021.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n
 kohdan 6 mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto
professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta sekä dosentin arvoa
hakeneista ja
 kohdan 9 mukaan 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.
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.
Professori Markku Laakso on todettu asiantuntijamenettelyllä kelpoiseksi
sisätautiopin professorin tehtävään ja hänet on nimitetty tehtävään 1.10.1995
alkaen.
Professori
Markku
Laakson
julkaisuluettelo
sisältää
680
kansainvälisistä
alkuperäisartikkelia ja 160 muuta nimikettä. Hän on saanut tutkimustyölleen
merkittävästi kilpailtua täydentävää rahoitusta ja lukuisia tunnustuksia tieteellisistä
ansioistaan. Lisäksi hän on ohjannut 51 väitöskirjaa ja ohjaa parhaillaan viittä
väitöskirjaansa
valmistelevaa
jatko-opiskelijaa.
Kaksi
kautta
myös
akatemiaprofessorina toimineen professori Markku Laakson poikkeuksellisen ansiokas
tieteellinen toiminta jatkuu aktiivisena.
Professori Markku Laakson cv ja julkaisuluettelo ovat ennen kokousta nähtävillä
valmistelijalla (MD-4088) ja tutustuttavissa myös kokouksessa.
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 Markku Laakso otetaan sisätautiopin professorin tehtävään kaudelle

1.4.2019-31.12.2021.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.

