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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Hallintojohtosäännön 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 14.3.2018. 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 8 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille onkologian osa-aikaisen (70%)
professorin
tehtävän
(31215
UEF)
määräaikaisesta
hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
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.
Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun onkologian
osa-aikaisen (70%) professorin tehtävä (31215) täytetään avoimeen hakuun
perustuen 1.8.2018 alkaen. Lääketieteen koulutus po. alalla on turvattava myös
tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi kliinisen lääketieteen yksikkö
esittää, että onkologian professorin tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi
1.4. -31.7.2018 LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen tehtävän hoito.
Onkologian osa-aikaisen (70%) professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden
määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen on todettu asiantuntijalausunnoissa
kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston onkologian professorin tehtävään vuonna 2018
(asiantuntijalausunnot liitteenä). LT, erikoislääkäri, dosentti Päivi Auvinen on
hoitanut onkologian osa-aikaisen professorin tehtävää 1.3.2014 lukien. Päivi
Auvisen ansioluettelo liitteenä. Hänen ansioistaan voidaan tiivistää seuraavaa:
Hän on suorittanut Kuopion yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1989,
syöpätautien erikoislääkärin tutkinnon 1996 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon
1999. Päivi Auviselle on myönnetty lääketieteellisen onkologian dosentin
Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2014.
Päivi Auvisella on ansiokas kliinikon työura syöpätautien erikoislääkärinä (1996-),
minkä lisäksi hänellä on ollut vaativia hallinnollisia tehtäviä (KUH:
apulaisylilääkäri, 2004- 2007; osaston ylilääkäri, 2007- 2010; apulaisylilääkäri,
2011-2014). Onkologian professorin tehtävää hän on hoitanut ajalla
09/2009-12/2010 ja sittemmin yhtäjaksoisesti 1.3.2014 lukien. Professori Päivi
Auvisen julkaisuluettelo sisältää 42 nimikettä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Auvinen CV ja julkaisut
Lausunnot Onkologian professori (70%)
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Professorin, sisätaudit, kliininen hematologia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste
dosentti Esa Jantusen kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassa kaudelle
2018-2020, että yksikköön perustetaan uusi sisätautien professorin, kliininen
hematologia, tehtävä, jonka sijoituspaikka on Joensuu, ja että tehtävä täytetään
1.1.2019 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 Esa Jantusen
kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Esa Jantunen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin v.1984 ja lääketieteen
tohtorin tutkinnon v.1990 Kuopion yliopistossa. Hän on sisätautien (1992) ja
kliinisen hematologian (1995) erikoislääkäri (Kuopion yliopisto) ja kliinisen
hematologian dosentti (2002, Kuopion yliopisto).
Esa Jantunen on toiminut apulaisylilääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
vuodesta 2015 alkaen, sekä hoitanut sisätautien professorin tehtävää vuosina
2011-2013. Sitä ennen hän on toiminut sisätautien kliinisenä opettajana
2008-2014 ja 1994-1998 Kuopion ja Itä-Suomen yliopistoissa, sekä kliinisen
hematologian erikoislääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 1999-2008.
Esa Jantusen
julkaisuluettelo
sisältää
119
vertaisarvioitua
tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja 101 muuta julkaistua nimekettä. Esa Jantunen on ohjannut
viisi väitöskirjatutkimusta ja ohjaa parhaillaan kuutta. Tutkimusrahoitusta hän on
hankkinut useista kotimaisista säätiöistä ja hän on toiminut aktiivisesti eri
tieteellisissä ja ammatillisissa yhteisöissä. Dosentti Esa Jantusen cv ja
julkaisuluettelo liitteenä.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Esa Jantunen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, sisätaudit, kliininen hematologia, 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, sisätaudit, kliininen hematologia, tehtäväntäyttöseloste (liite) sisältää
johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa
edellytetään myös, että professorin, sisätaudit, kliininen hematologia, tehtävään
kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Esa Jantusen kutsumiseksi tehtävään. Esa Jantusen
suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

3
4
5

Jantunen CV ja julkaisut
Suostumus kutsumenettelyn käyttöön, sisätaudit
Tehtäväntäyttöseloste Professori sisätaudit hematologia
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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 on tulossa seuraava tehtävä:
Farmasian laitos
 Yliopistonlehtori,
toistaiseksi

farmasia/sosiaalifarmasia

(31476),

1.8.2018

alkaen

Lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö
 Yliopisto-opettaja, parodontologia (32104), 1.8.2018 alkaen toistaiseksi
Yliopistonlehtorin
päävastuualueena
on
opetusapteekkiharjoittelu,
sen
kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi tehtäviin kuuluvat opetustehtävät,
lähinnä sosiaalifarmasian opintojaksoilla, opetuksen suunnittelu ja toteutus,
opinnäytteiden ohjaus, laitoksen tutkimusstrategian mukainen tutkimus ja
mahdolliset muut laitostehtävät.
Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat opetus, opinnäytetöiden ohjaus,
osallistuminen
oppiaineen
opetuksen
suunnitteluun,
kehittämiseen
ja
tutkimustoimintaan sekä muut mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät.
Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättänee po. tehtävänaloista esityksen
mukaisesti.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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nuorten

ravitsemus

dosentin

arvon

Valmistelija: Karoliina Tenkanen
FT Aino-Maija Eloranta on esittänyt (11.9.2017), että hänelle myönnettäisiin
ravitsemustieteen, erityisesti lasten ja nuorten ravitsemus dosentin arvo
Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja
julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että ravitsemustieteen, erityisesti lasten ja nuorten ravitsemus dosentuuri on
tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden
tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT
Aino-Maija Elorannan tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin
professori Harri Niinikosken (Turun yliopisto) ja dosentti Maijaliisa Erkkolan
(Helsingin yliopisto).
Professori Niinikoski on antanut lausuntonsa 5.2.2018 ja dosentti Erkkola
21.2.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Aino-Maija Elorantaa 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 FT
Aino-Maija Elorannan 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 FT Aino-Maija Eloranta täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Aino-Maija Eloranta täyttää yliopistolain 89
§:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT
Aino-Maija Elorannalle ravitsemustieteen, erityisesti lasten ja nuorten
ravitsemus, dosentin arvon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
7
8

Asiantuntijalausunnot_Eloranta AM
Eloranta_CV
Eloranta_Julkaisut
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LL Anne Mattilan vatsaelinkirurgian 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 Anne Mattilan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Modern management of
gallbladder and common bile duct stones on tarkastettu julkisesti 23.2.2018.
Vastaväittäjä, professori Juha Grönroos (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Markku Luostarinen
(Lahden keskussairaala) ja dosentti Jaana Vironen (Helsingin ja Uudenmaan shp)
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:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL
Anne Mattilan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

9
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MHSc Paul Pletnikoffin kansanterveystieteen 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.
MHSc Paul Petnikoffin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Cardiorespiratory
fitness, psysical activity and inflammation in cancer risk. A prospective cohort
study
in
men
on
tarkastettu
julkisesti
15.12.2017.
Vastaväittäjä,
tutkimusprofessori Pekka Jousilahti (THL) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori Shulin Cheng (Jyväskylän
yliopisto) ja dosentti Katja Borodulin (THL) 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. 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:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MHSc
Paul Pletnikoffin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille
2018-2019 ja 2018-2020
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9,4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Aducate/Avoin
yliopisto
pyytää
seuraavien
opetussuunnitelmien hyväksymistä (liite):

Avoimen

yliopiston

Opetussuunnitelmat 2018-2019:
Ergonomia, perus- ja aineopinnot 60 op
Gerontologia, perusopinnot 25 op
Kansanterveystiede, perus- ja aineopinnot 60 op
Kuntoutustiede, yksittäiset opintojaksot 10 op
Lasten- ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op
Liikuntalääketiede, perus- ja aineopinnot 60 op
Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op
Ravitsemustiede, perus- ja aineopinnot 61 op
Terveyden edistäminen ja terveystieto, perus- ja aineopinnot 60 op
Urheiluravitsemus, perusopinnot 30 op.
Opetussuunnitelmat 2018-2020:
Hoitotiede 2017-2020, aineopinnot 61 op (sisältää perusopinnot 30 op)
Hoitotyön johtaminen 2017-2020, perusopinnot 31 op
Preventiivinen hoitotiede 2017-2020, perusopinnot 25 op
Opetussuunnitelmiin sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
Sharepoint -alustalle , josta ne ovat nähtävissä.
Avoimena
yliopisto-opetuksen
monimuotoisena
ja
verkko-opetuksena
toteutettavan
opetuksen
opetussuunnitelmat
on
työstetty
yhteistyössä
oppiaineesta vastaavien tiedelaitosten kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijalla on
mahdollisuus osallistua sovitusti perusopetukseen. Mikäli oppiaineessa on
määritelty opintojen vanhenemisaika, sen tulisi näkyä opetussuunnitelmassa.
Esitys:

Esitetään,
että
tiedekuntaneuvosto
hyväksyy
avoimen
yliopiston
opetussuunnitelmat esitetyssä muodossa ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan
niihin mahdolliset myöhemmin tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 10

21.03.2018

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

3/2018
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