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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa koskevissä asioissa
Farmasian laitoksen koulutusohjelmien lukuvuoden 2018-2019
opetussuunnitelmien vahvistaminen
Hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2018-2019
opetussuunnitelman ja opetusohjelman vahvistaminen
Lääketieteen koulutusohjelman lukuvuosien 2018-2021
opetussuunnitelman vahvistaminen
Biolääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman
hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelman hyväksyminen
lukuvuodelle 2018-2019
Koe-eläinkeskuksen järjestämien opintojaksojen
opintojaksokuvausten vahvistaminen
Ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman
hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Sairaalakemistin koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
Terveyden edistäminen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman
hyväksyminen lukuvuosille 2018-2020
Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen
lukuvuodeksi 2018-2019
MDP in Biomedicine kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden
2018-2019 opetussuunnitelmien vahvistaminen
MDP in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuosien
2018-2020 opetussuunitelmien vahvistaminen
Terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille opiskelijoille
suunnatun opetuksen hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Moniammatillisten sosiaali- ja terveydenhuollon opintojen ja
opetusohjelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Professorin, ensihoito, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Jouni
Kurolan kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, rekisteritutkimus (register studies), tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste professori Reijo Sundin kutsumiseksi
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Arja
Häggman-Laitilan ottamisesta professorin, hoitotiede, hoitotyön
johtaminen, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Miia
Kivipellon ottamisesta professorin, geriatria, neurogeriatria (20%),
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille dosentti Arja
Kullaan ottamisesta professorin, suulääketiede (50%), tehtävään
määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Markku
Laakson ottamisesta professorin, sisätautioppi, tehtävään (31256
UEF) määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti,
erikoislääkäri Outi Kuittisen ottamisesta professorin, onkologia,
osa-aikaiseen (70%) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track),
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Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Hallintojohtosäännön
men kokoukseen on
ellei hallintoelin ole
käsiteltävät asiat (26

26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelilähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta,
osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava
§ 3 momentti).

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 21.2.2018.
kutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Kokous-

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 10 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 4 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa koskevissä asioissa
Valmistelija: Mervi Silaste
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on muun muassa päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä
opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa
kuuluvan asian dekaanin tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi.
Toiminnan
sujuvuuden
näkökulmasta
on
tarkoituksenmukaista,
että
tiedekuntaneuvosto siirtää päätösvaltaansa seuraavasti.
1. Päätösvallan siirtäminen dekaanille tai varadekaanille:


Opetussuunnitelmien
hyväksyminen.

(pl.

opetusohjelmat)

pienten

muutosten

Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia,
opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä.
Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto. Merkittäviksi
muutoksiksi katsotaan mm. tutkinnon rakennetta koskevat muutokset, kokonaan
uuden opintojakson järjestäminen tai aiemmin opetussuunnitelmaan hyväksytyn
opintojakson poisjääminen siten, ettei sitä voi suorittaa millään tavalla.


Opetusohjelmien hyväksyminen seuraavaa lukuvuotta varten.

Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja
tentaattoreita.
Opettajat
ja
tentaattorit
voidaan
hyväksyä
myös
opetussuunnitelmien osana.
Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelma ja –ohjelma-asioista päättää
dekaani
ja
kandidaattija
maisterikoulutuksen
opetussuunnitelma
ja
–ohjelma-asioista varadekaani.
2. Päätösvallan siirtäminen laitoksen johtajalle:


Opetusohjelmamuutosten hyväksyminen lukukauden aikana.

Silloin kun opetus koskee useaa laitosta, ennen päätöksen tekemistä on kuultava
ko. laitosjohtajia.
Esitys:
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto siirtää päätösvaltaansa edellä kuvatulla tavalla.
Esityksen mukainen.
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Farmasian laitoksen koulutusohjelmien lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmien
vahvistaminen
Valmistelija: koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen
Hallintojohtosäännön 9,4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 §:n mukaan opetussuunnitelma
sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille ja niiden osille on asetettu,
osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot, ilmoittautumiskäytännöt ja muut
tutkintovaatimukset, sekä opetusohjelman. Jokaisesta koulutusohjelmasta ja
pääainepohjaisesta koulutuskokonaisuudesta sekä maisteriohjelmista tai niihin
rinnastettavista
maisteriopinnoista
sekä
tohtoriohjelmista
laaditaan
opintosuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään vuosittain.
Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi
1.
koulutuksen tehtävä,
2.
koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3.
tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4.
opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5.
suunnitelma
pääja
sivuaineopiskelijoiden
HOPS-neuvonnan järjestämisestä.

ohjauksesta

ja

Tiedekuntaneuvostot
vahvistavat
opetussuunnitelmat
ja
opetusohjelmat
tiedekuntien seuraavan lukuvuoden opetusta varten helmikuun loppuun
mennessä. Tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa
useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Listan liitteinä 1–3 on farmasian laitoksen koulutusohjelmien (farmaseutti ja
proviisori
ja
yleisen
toksikologian
kansainvälinen
maisteriohjelma)
tutkintorakenteet. Opetussuunnitelmiin sisältyvien opintojaksojen kuvaukset ovat
nähtävissä
SharePoint
-alustalla
TT
opintojaksokuvaukset
(https://studentuef.sharepoint.com/sites/TTopintojaksokuvaukset/)
Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien opetussuunnitelma vahvistetaan
lukuvuodeksi 2018–2019. Tutkintorakenteisiin ei tule suuria muutoksia.
Lukuvuonna 2019–2020 opetussuunnitelma uudistetaan kokonaan.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Päätetään lukuvuoden 2018–2019 farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien sekä yleisen toksikologian kansainvälisen maisteriohjelman
opetussuunnitelman vahvistamisesta.
Esityksen mukainen.
1
2
3

GTG tutkintorakenne 2018 Tutkintorakenne_FARMASEUTTI
2018-2019_lopullinen_190218
Tutkintorakenne_PROVIISORI
2018-2019_lopullinen_160218
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Hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelman
ja opetusohjelman vahvistaminen
Valmistelija: koulutussuunnittelija Leena Lampinen
Johtosäännön (1.1.2017) 9. pykälän
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

4. momentin 4. kohdan mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (1.1.2017) 19 §:n mukaan jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Opetussuunnitelman tulee sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille
ja niiden osille on asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot,
ilmoittautumiskäytännöt ja muut tutkintovaatimukset. Opetussuunnitelmasta
tulee käydä ilmi:
1.
koulutuksen tehtävä,
2.
koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3.
tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4.
opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5.
suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen
järjestämisestä,
6.
opintoja
ja
tutkintoja
koskevat
määräykset
kuten
opintojen
korvaavuusperusteet, opintojen vanhenemista, opintosuoritusten suorituskertojen
määrää ja etätenttejä koskevat määräykset.
Tiedekuntaneuvostot
vahvistavat
opetussuunnitelmat
ja
opetusohjelmat
tiedekuntien seuraavan lukuvuoden opetusta varten rehtorin vuosittain päättämän
aikataulun mukaisesti. Tutkintorakenteet, opintokokonaisuudet ja opintojaksojen
nimet ja laajuudet voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma ja opetusohjelmat on
käyty
läpi
hammaslääketieteen
yksikön
opetuksen
kehittämisja
arviointitoimikunnan
kokouksessa
29.1.2018.
Koulutusohjelman
opetussuunnitelma, sisältäen tutkintorakenteen vuonna 2018 opintonsa
aloittaville, on listan liitteenä 1. Opetussuunnitelma esitetään kolmeksi
lukuvuodeksi. Liitteessä 1 on
lisäksi
yhteenveto hammaslääketieteen
koulutusohjelman eri vuosikurssien opetusohjelmista lukuvuodelle 2018 – 2019.
Lisäksi esitetään muutoksia vuonna 2017 aloittaneiden tutkintorakenteeseen,
liitteessä 2. Vuonna 2016, 2015 ja 2014 aloittaneiden opiskelijoiden
tutkintorakenteisiin on lisätty viidennen vuoden opetuksen valinnaiset
SOTE-opintojaksot korvaamaan pakollisen MJP, moniammatillinen johtaminen
opintojakson. Opiskelija voi valita yhden tutkinto-rakenteeseen kuuluvan
pakollisen opintojakson kolmesta eri vaihtoehdosta:
5426102
Moniammatillista
yhteistoimintaa
sosiaali
ja
terveysalalla
simulaatio-oppimisen kei-noin, MOTYÖ
5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, HYTE
5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen, MOJO
Opetussuunnitelmiin sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
WebOodiin (https://wiola.uef.fi/weboodi/), josta ne ovat nähtävissä sekä
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tiedekunnan SharePoint alustalle.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2018 – 2019 opetussuunnitelman ja opetusohjelman esitetyn mukaisesti sekä
muutokset tutkintorakenteisiin esitetysti.
Esityksen mukainen.
4
5

Hammaslääketieteen opetussuunnitelma_2018-2019
Tutkintorakenne_2017_muutokset_hammaslt
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Lääketieteen koulutusohjelman lukuvuosien 2018-2021 opetussuunnitelman
vahvistaminen
Valmistelija: opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä
Johtosäännön (1.1.2017) 9. pykälän
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

4. momentin 4. kohdan mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (1.1.2017) 19 §:n mukaan jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Opetussuunnitelman tulee sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille
ja niiden osille on asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot,
ilmoittautumiskäytännöt ja muut tutkintovaatimukset. Opetussuunnitelmasta
tulee käydä ilmi:
1.
koulutuksen tehtävä,
2.
koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3.
tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4.
opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5.
suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen
järjestämisestä,
6.
opintoja
ja
tutkintoja
koskevat
määräykset
kuten
opintojen
korvaavuusperusteet, opintojen vanhenemista, opintosuoritusten suorituskertojen
määrää ja etätenttejä koskevat määräykset.
Tiedekuntaneuvostot vahvistavat opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat rehtorin
vuosittain päättämän aikataulun mukaisesti. Opetussuunnitelmat vahvistetaan
pääsääntöisesti kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma on käyty läpi lääketieteen
opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunnassa 6.2.2018. Koulutusohjelman
opetussuunnitelma, sisältäen mm. tutkintorakenteen vuonna 2018 opintonsa
aloittaville, on listan liitteenä 1. Opetussuunnitelmaan sisältyvä lääketieteen
tutkintorakenne sekä opintojaksokuvaukset esitetään vain yhdeksi lukuvuodeksi
2018-2019 meneillään ja tiedossa olevien tutkintorakenneuudistusten vuoksi.
Tutkintorakennetta joudutaan päivittämään vuoden kuluttua. Lukuvuoden
2018–2019 kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tarjottava opetusohjelma on
liitteenä 2.
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
WebOodiin, sekä erillisenä raporttina tiedekunnan verkkolevyasemalle (SharePoint
”https://studentuef.sharepoint.com/sites/TTopintojaksokuvaukset/), josta ne ovat
nähtävissä.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman
esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
6

Liite1_Lääketieteen opetussuunnitelma 2018
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Liite1a_Kynnykset_uusi tutkintorakenne_2014
Liite2_Medicine_courses for exchange students_2018-2019
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Biolääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle
2018-2019
Biolääketieteen yksikössä on valmisteltu biolääketieteen koulutusohjelman
opetussuunnitelma
lukuvuodelle
2018-2019
(esitys
liitteenä).
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.

Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa biolääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2018-2019 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
9
10

Biolääketiede opetussuunnitelma
Biolääketiede tutkintorakenne 2018-19
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Hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Hoitotieteen laitoksella on valmisteltu hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelma
lukuvuodelle 2018 - 2019 (esitys liitteenä). Opetussuunnitelmaan sisältyvien
opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu Sharepoint -alustalle , josta ne
ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa hoitotieteen pääaineen lukuvuoden 2018-2019
opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
11

Hoitotiede ops 2018 valmis

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§9

2/2018

14 (45)

28.02.2018

Koe-eläinkeskuksen järjestämien opintojaksojen opintojaksokuvausten
vahvistaminen
Valmistelija: Hanna Miettinen
Koe-eläinkeskuksessa on valmisteltu esitys koe-eläinkeskuksen tarjoamien
opintojaksojen
käytänteiden
muuttamiseksi
sekä
opintojaksokuvauksiksi
lukuvuodelle 2018 - 2019 (liitteenä).
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

Esitys:

Päätös:
Liitteet

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa ko. opintojaksojen käytännöt sekä lukuvuoden
2018-2019 opintojaksokuvaukset esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
12
13
14
15

4510031_Kurssikuvaus_koe_eläink
4510032_Kurssikuvaus_koe-eläink
Esitys kurssin 4510031 käytänteiden muuttamisesta
Esitys kurssin 4510032 käytänteiden muuttamisesta

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 10

2/2018

15 (45)

28.02.2018

Ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen
lukuvuodelle 2018-2019
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu
ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019
(esitys
liitteenä).
Opetussuunnitelmaan
sisältyvien
opintojaksojen
opintojaksokuvaukset on koottu Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa ravitsemustieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2018-2019 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
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Ravitsemustieteen opetussuunnitelma opinto-oppaassa
2018-2019_tiedekuntaan

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 11

2/2018

16 (45)

28.02.2018

Sairaalakemistin koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa on ollut mahdollista
suorittaa sairaalakemistin erikoistumiskoulutus. Lain yliopistolain muuttamisesta
(1172/2014 7 a§) mukaan erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain
koulutus, jonka perusteista on sovittu yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä.
Voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ei lisensiaatin tutkinnon osana
suoritettavasta
sairaalakemistin
koulutuksesta
voida
käyttää
erikoistumiskoulutuksen nimeä. Sairaalakemistin erikoistumiskoulutuksen nimi
esitetään muutettavaksi 1.3.2018 lukien sairaalakemistin koulutukseksi.
Sairaalakemistin koulutus suoritetaan osana filosofian lisensiaatin tutkintoa.
Filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon jo suorittaneet voivat hakea
suorittamaan sairaalakemistin opintoja. FT- ja FL-tutkinnon aiemmin suorittaneille
annetaan erillinen todistus sairaalakemistin koulutuksen suorittamisesta. Esitys
sairaalakemistikoulutuksen opetussuunnitelmaksi on liitteenä. Koulutusohjelman
vastuuhenkilöksi esitetään professori Kari Punnosta.
Opinto-oppaasta
ja
sen
sisällöstä
keskusteltiin
valtakunnallisessa
sairaalakemistien
neuvottelukunnan
kokouksessa.
Neuvottelukunnan
puheenjohtajan näkemyksenä oli se, että Itä-Suomen yliopiston koulutusta varten
laadittu opinto-opas soveltuu sairaalakemistien koulutukseen ja se on keskeisten
periaatteiden ja tavoitteiden osalta yhdenmukainen Helsingin yliopistossa
annettavan
koulutuksen
kanssa.
Sairaalakemistien
neuvottelukunnan
kokouksessa käyty yleiskeskustelu oli yhdenmukainen tämän näkemyksen kanssa.
Esitys:
Tiedekuntaneuvosto vahvistaa sairaalakemistin erikoistumiskoulutuksen nimen
muutoksen 1.3.2018 lukien sairaalakemistin koulutukseksi.
Tiedekuntaneuvosto vahvistaa sairaalakemistin koulutuksen opetussuunnitelman
1.3.2018 lukien esitetyn mukaisesti ja nimittää koulutuksen vastuuhenkilöksi
professori Kari Punnosen.
Päätös:
Liitteet

Esityksen mukainen.
17

FL Sairaalakemistiopinto-opas_2018-2020 UEF

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 12

2/2018

17 (45)

28.02.2018

Terveyden edistäminen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2020
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu
terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma lukuvuosille 2018 2020 (esitys liitteenä). Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen
opintojaksokuvaukset on koottu Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman
lukuvuosien 2018 -2020 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
18

2018-2020 OPS Terveyden edistäminen

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 13

2/2018

18 (45)

28.02.2018

Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodeksi
2018-2019
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
9,4
§:n
4.
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Tiedekuntaneuvoston käsiteltävänä ja vahvistettavana ovat nyt tohtoriohjelmien
opetussuunnitelmat. Tohtoriohjelmien sisältöjä on suunniteltu tämän hetkisen
jatkokoulutustarjonnan ja jatkokoulutukseen soveltuvien muiden opintojaksojen
pohjalta. Liitteessä 1 esitetään kootusti sekä opintojaksotarjonta että kunkin
opintojakson
soveltuvuus
tiedekunnan
tohtoriohjelmilla
opiskelevien
henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.
Lisäksi
liitteessä
2
on
esitetty
1.8.2016
lähtien
voimassa
tohtoriohjelmakohtaiset
tutkintorakenteet
ja
-vaatimukset
opiskelijavalintaperusteet.

olleet
sekä

Terveystieteiden tohtoriohjelman työterveyshuollon pääaineen nimi esitetään
muutettavaksi 1.8.2018 lukien työterveyden pääaineeksi (lista terveystieteiden
tohtoriohjelmien pääaineista on liitteenä).
Jatko-opintoihin terveystieteiden tiedekunnassa voi sisällyttää muita (kuin
jatko-opintojaksoista myönnettäviä) suorituksia seuraavan yleisperiaatteen
mukaan:
seminaareista enintään
8 op
koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään
8 op
työskentelystä yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai
vastaavissa enintään
8 op
tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät
sisälly väitöskirjatyöhön (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta; 3-5 op)
tai
muuhun opintokokonaisuuteen. Mahdollisista tieteellisistä
artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu jatko-opiskelijan
pääohjaan antamaan lausuntoon.
kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta;
6-10 op
(100 sivua = 1,5 op)
erillisarvosanoista (soveltuvin osin)
suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta 8 op
Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmissa noudatetaan yliopiston yhteisiä
jatko-opinto-oikeuden määräaikoja (4 hakuaikaa vuodessa).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa tohtoriohjelmien
mukaisesti lukuvuodelle 2018-2019.

opetussuunnitelmat

esitetyn

Tiedekunta
vahvistaa
terveystieteiden
tohtoriohjelman
työterveyshuollon
pääaineen nimenmuutoksen työterveyden pääaineeksi 1.8.2018 lukien.
Päätös:
Liitteet

Esityksen mukainen.
19
20

JO_Opetussuunnitelma TT tohtoriohjelmat 18-19_TT
pääaineet_tt_tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

21

valintaperusteet_JO_2018

2/2018

19 (45)

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 14

2/2018

20 (45)

28.02.2018

MDP in Biomedicine kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2018-2019
opetussuunnitelmien vahvistaminen
Biolääketieteen yksikössä on valmisteltu MDP in Biomedicine kansainvälisen
maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019 (esitys liitteenä).
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa MDP in Biomedicine kv-maisteriohjelman
lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:
Esityksen mukainen muuten, mutta valinnaisten opintojen laajuus korjataan 8
opintopisteeksi.
Liitteet

22

MDP Biomedicine Study Structure 2018-2019

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 15

2/2018

21 (45)

28.02.2018

MDP in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuosien 2018-2020
opetussuunitelmien vahvistaminen
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu MDP
in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuosille
2018-2020 (esitys liitteenä). Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen
opintojaksokuvaukset on koottu Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.

Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa MDP in Public Health kv-maisteriohjelman
lukuvuosien 2018-2020 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti
Esityksen mukainen.
23

MPH Curriculum__2018-2020Final

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 16

2/2018

22 (45)

28.02.2018

Terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille opiskelijoille suunnatun opetuksen
hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Terveystieteiden
tiedekunnan
laitoksilla
on
valmisteltu
kansainvälisille
vaihto-opiskelijoille suunnattu opetustarjonta lukuvuodelle 2018 - 2019 (esitys
liitteenä). Kokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on
koottu Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille
vaihto-opiskelijoille suunnatun opetustarjonnan lukuvuodelle 2018-2019 esitetyn
mukaisesti.
Esityksen mukainen.
24

Courses in English 2018 - 2019

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 17

2/2018

23 (45)

28.02.2018

Moniammatillisten sosiaali- ja terveydenhuollon opintojen ja opetusohjelman
hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Terveystieteiden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnan yhteinen kehittämisryhmä on valmistellut yhteisiä sote-opintoja alan
opiskelijoille. (esitys liitteenä).
Työryhmää johtaa dekaani Sari Rissanen ja
koulutusta koordinoi sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Esitys opetusohjelmaksi
on liitteenä. Kokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on
koottu Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa moniammatillisten sosiaali- ja terveydenhuollon
opinnot lukuvuodelle 2018-2019 esitetyn mukaisesti.
Esityksen mukainen.
25

SOTE_20182019_opetusaikataulut_1601

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 18

2/2018

24 (45)

28.02.2018

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 Kurola täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, ensihoito, 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

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

2/2018

25 (45)

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.

Liitteet

26
27
28

CV ja julkaisut Kurola
Professuuri ensihoito suostumus
Tehtäväntäyttöseloste Professori ensihoito

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 19

2/2018

26 (45)

28.02.2018

Professorin, rekisteritutkimus (register studies), tehtävä: tehtäväntäyttöseloste
professori Reijo Sundin kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston rehtorin 11.10.2017 tekemässä päätöksessä on myönnetty
siltarahoitus tuki- ja liikuntaelisairauksien epidemiologian osa-aikaisen (50%)
professorin tehtävän kokoaikaistamiselle ja samalla professuurin ala muutetaan
rekisteritutkimukseksi (register studies). Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää
kutsumenettelyä professori Reijo Sundin kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Reijo Sund on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin v.2000 ja
yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon v. 2008 Helsingin yliopistossa. Soveltavan
tilastotieteen dosentin arvo hänelle on myönnetty 2009 Helsingin yliopistosta.
Reijo Sund on ollut nimitettynä tuki- ja liikuntaelisairauksien epidemiologian
määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50%) professorin tehtävään Itä-Suomen
yliopistossa 1.1.2017 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut yliopistotutkijana
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa, vierailevana tutkijana McGill- yliopistossa
Kanadassa, tutkimuspäällikkönä THL:ssä, tilastotieteilijänä STAKESissa ja
assistenttina Helsingin yliopistossa.
Reijo
Sundin
julkaisuluettelo
sisältää
115
vertaisarvioitua
tieteellistä
alkuperäisartikkelia, seitsemän review artikkelia, seitsemän kirjakappaletta, 35
vertaisarvioimatonta artikkelia, sekä 11 ammatilliselle yhteisölle suunnattua
julkaisua. Hän on osallistunut 14 väitöskirjan ja 6 pro gradun ohjaamiseen.
Tutkimusrahoitusta Reijo Sund on hankkinut useista koti- ja ulkomaisista lähteistä
sekä yksin n. (250 000€), että konsortioiden jäsenenä (n. 3,8 m€).
Professori Reijo Sundin cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla professori Reijo Sund täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, rekisteritutkimus (register studies), 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
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani
valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista
tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).
Professorin, rekisteritutkimus (register studies), tehtävän tehtäväntäyttöseloste
on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät
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tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että
professorin, rekisteritutkimus (register studies), tehtävään kutsuttavalta ei
vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä professori Reijo Sundin kutsumiseksi tehtävään. Reijo Sundin
suostumus on liitteenä 3.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

29
30
31

CV ja julkaisut Sund
suostumus_kutsumenettelyyn
Tehtäväntäyttöseloste Professori Rekisteritutkimus
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Arja Häggman-Laitilan
ottamisesta professorin, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 20.9.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, hoitotiede, hoitotyön
johtaminen, tehtävän tehtäväntäyttöselosteen sekä tehtävän täyttämisen
kutsumenettelyllä professori Arja Häggman-Laitilan 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 Arja Häggman-Laitilan kelpoisuudesta ja
ansioista täytettävänä olevaan professorin tehtävään on dekaanin 7.11.2017
tekemän päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori
Charlotte Clarke (Edinburghin yliopisto) ja professori Marja Kaunonen (Tampereen
yliopisto).
Molemmat asiantuntijat pitävät professori Arja Häggman-Laitilaa ansioituneena ja
kiistatta kelpoisena hoitotieteen, hoitotyön johtaminen, professorin tehtävään.
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä 1.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
14.2.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
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 Arja Häggman-Laitila otetaan hoitotieteen, hoitotyön johtaminen,
professorin tehtävään toistaiseksi 1.6.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Miia Kivipellon
ottamisesta professorin, geriatria, neurogeriatria (20%), tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 31.5.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, geriatria, neurogeriatria
(20%),
tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen
sekä
tehtävän
täyttämisen
kutsumenettelyllä professori Miia Kivipellon 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 Miia Kivipellon kelpoisuudesta ja ansioista
täytettävänä olevaan professorin tehtävään on dekaanin 5.9.2017 tekemän
päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Jaakko Valvanne
(Tampereen yliopisto) ja professori Anette Ranhoff (Bergenin yliopisto).
Molemmat asiantuntijat pitävät professori Miia kivipeltoa ansioituneena ja
kiistatta
kelpoisena
geriatrian,
neurogeriatria,
professorin
tehtävään.
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä 1.
Terveystieteiden
tiedekunnan
dekaani
on
14.2.2018
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 Miia
Kivipelto otetaan geriatrian, neurogeriatrian, professorin osa-aikaiseen (20%)
tehtävään toistaiseksi 1.5.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille dosentti Arja Kullaan ottamisesta
professorin, suulääketiede (50%), tehtävään määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 25.10.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksestä professorin, suulääketiede, tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen sekä tehtävän täyttämisen kutsumenettelyllä dosentti
Arja Kullaan kutsumiseksi tehtävään määräajaksi.
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 dosentti Arja Kullaan kelpoisuudesta ja ansioista
täytettävänä olevaan professorin tehtävään on dekaanin 16.11.2017 tekemän
päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Anders Wänman
(Uumajan yliopisto) ja professori Arjan Vissink (Croeningenin yliopisto).
Molemmat asiantuntijat pitävät dosentti Arja Kullaata ansioituneena ja kiistatta
kelpoisena suulääketieteen professorin tehtävään. Asiantuntijoiden lausunnot ovat
liitteenä 1.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
14.2.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että
dosentti Arja Kullaa otetaan suulääketieteen professorin tehtävään määräajaksi
1.9.2018-30.4.2020.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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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.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Outi
Kuittisen ottamisesta professorin, onkologia, osa-aikaiseen (70%) tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 21.2.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt
professorin,
onkologia,
osa-aikaisen
(70%)
tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta onkologian professorin tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen; LT, erikoislääkäri, dosentti
Arja Jukkola (peruuttanut hakemuksensa 5.12.2017); LT, erikoislääkäri, dosentti
Vesa Kataja; LT, erikoislääkäri, dosentti Outi Kuittinen ja LT, erikoislääkäri,
dosentti Liisa Pylkkänen. Hakijayhteenveto liitteenä 1.
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 dekaani on 1.2.2017 päättänyt, että onkologian
professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot onkologian professorin tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta
ja ansioista on dekaanin päätöksen (11.8.2017) mukaan pyydetty seuraavilta
henkilöiltä: professori Roger Henriksson (Uumajan yliopisto), professori Olav Dahl
(Bergenin yliopisto) ja professori Heikki Minn (Turun yliopisto). Asiantuntijoiden
lausunnot ovat liitteenä 2.
Taustatiedoksi todetaan, että Henriksson ja Dahl ovat asettaneet hakemuksensa
peruuttaneen Arja Jukkola-Vuorisen arvioissaan ensimmäiselle sijalle ja Minn
kolmanneksi ansioituneimmaksi. Taulukossa alla on esitetty neljän hakijan osalta
sijoitukset asiantuntija-arvioinnissa:
Auvinen
Kataja
Kuittinen
Pylkkänen

Dahl
3.
3.
2.
4.

Henriksson
4.
3.
2.
4.

Minn
1.
2.

Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella kaksi
eniten ansioitunutta hakijaa: Outi Kuittisen ja Vesa Katajan. Haastattelujen ja
asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta esittää, että professorin, onkologia
(Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö) osa-aikaiseen (70%)
tehtävään nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Outi Kuittinen 1.8.2018 alkaen
toistaiseksi. Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
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rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että LT,
dosentti, erikoislääkäri Outi Kuittinen otetaan onkologian professorin tehtävään
1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
13.2.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Hakijayhteenveto
Lausunnot Onkologian professori (70%)
Nimitysesitys onkologian professori
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Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track), Epigenomics, tehtävään
otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti
tiedekunnassa on ollut haettavana viisi vakinaistamispolun tehtävää tiedekunnan
strategisilla tutkimusalueilla. Yksi näistä on yliopistotutkijan/apulaisprofessorin,
Epigenomics tehtävä.
Yliopistotutkijan / apulaisprofessorin, Epigenomics, tehtävään nimitettävällä tulisi
olla vahva tausta epigenetiikan tutkimuksessa (epigeneettiset muutokset,
erityisesti DNA metylaatio ja histonimodifikaatiot) tai tilastollisessa genetiikassa,
biostatistiikassa, laskennallisessa genomiikassa tai vastaavilla tutkimusalueilla.
Valittavan tulisi kyetä analysoimaan metylaatio- ja genotyypitys –aineistoja,
eksomi/genomisekvensoinnin tuloksia, sekä omata kokemusta populaatiotason
genomiaineiston analyyseistä. Molekyyli/solubiologian tuntemus katsotaan eduksi.
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 23.8.2017 ja hakua jatkettiin 31.10.2017
saakka. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 6 henkilöä: Bhowmik Supdta,
Heikkinen Sami, Hennah William, Izadi Fereshteh, Molnár Ferdinand ja
Saavalainen Päivi. Hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta
valmistelijalla (Md-4088).
Tehtävän täyttöä on valmistellut dekaanin asettama työryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi professori Kai Kaarniranta ja jäseninä professorit Ursula
Schwab, Jari Koistinaho ja Markku Laakso (ei osallistunut haastatteluihin, eikä
esityksen tekemiseen), 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), Epigenomics, tehtävään (vaativuustaso 7)
otetaan 15.3.2018 alkaen neljän vuoden määräajaksi FT, dosentti Sami
Heikkinen. Määräaikaisen täytön perusteena on määräaikainen opetus- ja
tutkimustehtävä (Tenure Track).
FT, dosentti Sami Heikkinen täyttää apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän
kelpoisuusvaatimukset.
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Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (§30) mukaan tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja päättää, onko professorin ja vakinaistamispolkuun kuuluvaa
tehtävää
hakeneen
annettava
opetusnäyte.
Tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja on päättänyt 12.2.2018, ettei tehtävään esitettävältä vaadita
opetusnäytettä.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävän täyttämisestä rehtorille
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

38
39
40

CV ja julkaisut Heikkinen
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Proposal Epigenomics (Tenure track)
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan, hoitotiede, tehtävään
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
Hoitotieteen
laitoksella
yliopisto-opettajan (hoitotiede) tehtävä toistaiseksi.

on

ollut

haettavan

Tehtävää haki määräaikaan mennessä seuraavat kahdeksan henkilöä: TtM Anndra
Dumo, TtT Ari Haaranen, FT Kristiina Heinonen, TtT Suyen Karki, TtM (väit.) Outi
Kähkönen, TtT Hannele Saunders, TtT Anja Terkamo Moisio ja TtT Tarja Välimäki.
Kaikilla
hakijoilla
on
tehtävään
vaadittava
alaan
soveltuva
ylempi
yliopistotutkinto. Hakijoista Ari Haarasella, Kristiina Heinosella, Suyen Karkilla,
Hannele Saundersilla, Anja Terkamo-Moisiolla ja Tarja Välimäellä on
tohtorintutkinto. Hakijayhteenveto esityskirjeen liitteenä. Hakemukset ovat
nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla (Md-4088).
Hoitotieteen laitos esittää 1.2.2018 päivätyssä kirjeessään (liite 1), että po.
yliopisto-opettajan tehtävään nimitetään toistaiseksi TtT Ari Haaranen 1.8.2018
alkaen.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja 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§).
Ari Haaranen on valmistunut terveystieteiden maisteriksi 2003
yliopistosta ja terveystieteiden tohtoriksi 2012 Itä-Suomen yliopistosta.

Kuopion

TtT Ari Haarasen 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 asian.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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CV ja julkaisut Haaranen
Yliopisto-opettaja hoitotiede 30770
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Dekaanin
esitys
vakinaistamispolun
tehtävän
tehtävänalasta
ja
tehtävänmäärityksestä ja dekaanin esitys rehtorille yliopistotutkijan (Tenure Track),
Neurobioinformatiikka, tehtävään otettavasta henkilöstä: 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.
Yliopistotutkijan
(Tenure
Track),
neurobioinformatiikka,
tehtävänä
on
neurotieteen tutkimus (erityisesti neurodegeneratiivisten sairauksien aivovamman
ja epilepsian tutkimus) soveltaen bioinformatiikkaa laajojen prekliinisten ja
kliinisten tutkimus- ja väestöaineistojen tutkimukseen. Erityisalana on korkean
kapasiteetin -omiikka-teknologiat ja data-analyysimenetelmät. Tehtävänä on
myös uusien bioinformatiikan menetelmien ja ohjelmistojen kehittäminen ja
niiden soveltaminen neurotieteen tutkimukseen sekä prekliinisten/kliinisten
aineistojen ja niihin liittyvän infrastruktuurin hallinta. Työskentely tapahtuu
yhteistyössä
neurotieteilijöiden
kanssa
yliopistotutkijan/apulaisprofessorin
tarjotessa bioinformatiikan, tiedonhallinnan ja data-analyysin asiantuntemusta.
Lisäksi tehtäviin kuuluu opinnäytetöiden, erityisesti väitöskirjojen ohjausta, alaan
liittyvää mahdollista muuta opetusta ja erityisesti täydentävän rahoituksen
hankkiminen sekä muut erikseen sovittavat tehtävät neurotieteen tutkimusalueen
kehittämiseen liittyen.
Terveystieteiden tiedekunta on nimittänyt 1.9.2015 alkaen yliopistotutkijan,
neurobioinformatiikka (Tenure track) tehtävään FT Jussi Paanasen neljän vuoden
määräajaksi. Po. tehtävän nyt vapautuessa biolääketieteen yksikkö esittää
tehtävää täytettäväksi uudelleen yliopistotutkijan tehtävänä 15.3.2018 alkaen
neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen
tutkimus- ja opetustehtävä.
Tehtävään esitetään otettavaksi aiemman julkihaun perusteella PhD, Antonio
Neme Castillo. Antonio Neme Castillo sijoittui mainitussa aiemmassa
bioinformatiikan tenure track- haussa toiseksi. Biolääketieteen yksikön esitys ja
aiemman haun valintamuistio liitteenä 1. Antonio Neme Castillon CV ja
julkaisuluettelo liitteenä 2.
Vakinaistamispolun mukaiseen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito (Itä-Suomen yliopiston
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§). Hakukuulutuksessa
on ilmoitettu, että tehtävään kuuluva opetus ja ohjaus voidaan hoitaa
englanninkielellä. Dekaani on myöntänyt erivapauden kielitaitovaatimukseen
19.2.2018.
PhD Antonio Neme Castillo täyttää yliopistotutkijan (tenure track) tehtävän
kelpoisuusvaatimukset.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen mukaan dekaani
1. hyväksyy vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalan tiedekuntaneuvoston
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Pöytäkirja

käsittelyn jälkeen
2. tekee esityksen yliopistotutkijan (tenure track)
akateemiselle rehtorille tiedekuntaneuvostoa kuultuaan
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täyttämisestä

Rehtorin 28.5.2015 tekemän päätöksen mukaan apulaisprofessorin (Tenure Track)
tehtävään otettavan kanssa tehdään täsmentävä sopimus kaudelle asetettavista
tuloksellisuustavoitteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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CV ja julkaisut Neme Castillo
Esitys ja valintamuistio
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Kliinisen farmasian dosentin arvon myöntäminen FaT Miia Tiihoselle
FaT Miia Tiihonen on esittänyt (3.10.2017), että hänelle myönnettäisiin kliinisen
farmasian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa.
Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että kliinisen farmasian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja
tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut
asiantuntijoiksi antamaan lausunto FaT Miia Tiihosen tieteellisestä pätevyydestä
hakemaansa dosentuuriin lääkintöneuvos, dosentti Pirkko Jäntin (Tampereen ja
Oulun yliopisto) ja professori, emeritus Hannes Enlundin.
Lääkintöneuvos, dosentti Jäntti on antanut lausuntonsa 11.1.2018 ja professori,
emeritus Enlund 9.2.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FaT Miia Tiihosta
tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon
myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FaT
Miia Tiihosen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan
kriteerit opetustaidon osalta.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.
Hakija FaT Miia Tiihonen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FaT Miia Tiihonen täyttää yliopistolain 89 §:ssä
dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FaT
Miia Tiihoselle kliinisen farmasian dosentin arvon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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LL Antti Junkkarin 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.
LL Antti Junkkarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Health-related quality of life
in persons with idiopathic normal pressure hydrocephalus on tarkastettu julkisesti
9.2.2018. Vastaväittäjä, professori Marianne Juhler (Copenhagen University
Hospital) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja molemmat
esitarkastajat, dosentti Jussi Posti ja dosentti Kati Juva puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnnäytteenä 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. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL Antti
Junkkarin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Esityksen mukainen.
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TtM Outi Kähkösen hoitotieteen 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.
TtM Outi Kähkösen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Adherence to treatment of
patients with coronary heart disease after a percutaneous coronary intervention
on tarkastettu julkisesti 15.12.2017. Vastaväittäjä, professori Elina Haavisto
(Turun
yliopisto)
puoltaa
väitöskirjan
hyväksymistä
opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, professori Riitta Suhonen (Turun yliopisto) ja dosentti
Satu Elo (Oulun yliopisto) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä
terveystieteiden 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. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM
Outi Kähkösen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Esityksen mukainen.
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MSc Natalia Sak-Dankoskyn hoitotieteen 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.
MSc Natalia Sak-Dankoskyn väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus In-hospital
family-witnessed cardiopulmonary resuscitation: Perspectives of health care
professionals and patients' family members on tarkastettu julkisesti 19.1.2018.
Vastaväittäjä, apulaisprofessori Anna Axelin (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja toinen esitarkastaja, professori Richard Henker
(University of Pittsburgh) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen
hyväksytty ja toinen esitarkastaja, dosentti Kristiina Junttila (HUS) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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.
Esitys:

Päätös:
Liitteet

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc
Natalia Sak-Dankoskyn väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Esityksen mukainen.
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TtM Satu Tuovisen hoitotieteen 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.
TtM Satu Tuovisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Reduction of Seclusion and
Restraint and Hospital Violence During Involuntary Fornesic Psychiatric Care on
tarkastettu julkisesti 2.2.2018. Vastaväittäjä, professori Eija Paavilainen
(Tampereen yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
toinen esitarkastaja, professori Michelle Cleary (University of Tasmania) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty ja toinen esitarkastaja,
professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat 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.

Esitys:

Päätös:
Liitteet

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM
Satu Tuovisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.
Esityksen mukainen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
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