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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johtosäännön 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 18.4.2018. 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 9 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Dekaani esitti, että kohta
10. jätetään pois asialistalta. Päätettiin jättää kohta 10. pois asialistalta.
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, ravitsemusterapia,
tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
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 Lääketieteen laitoksella, kansanterveystieteen ja kliinisen
ravitsemustieteen
yksikössä
on
ollut
haettavana
yliopistonlehtorin
(ravitsemusterapia) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa: FT Soili Alanne; FT,
dosentti Aino-Maija Eloranta; TtT Reija Männikkö; FT, dosentti Anu Ruusunen; FT
Anna-Maria Teeriniemi; FT Taisa Venäläinen ja FM Kati Väkeväinen.
Hakijayhteenveto liitteenä 1.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla 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§). Lisäksi po. tehtävän hoitajalta vaaditaan
laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.
Kaikilla hakijoilla on tehtävään vaadittava tohtorintutkinto, sekä vaadittu
laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys on kuudella hakijalla. Hakemusten ja
kuuden hakijan (laillistetut ravitsemusterapeutit) haastattelujen perusteella
työryhmä totesi, että FT, dosentti Anu Ruusunen täyttää kaikki kelpoisuuskriteerit
ja hän on osoittanut haastattelussa selvän vision opetuksen ja tutkimuksen
kehittämisestä,
minkä
lisäksi
hänellä
on
vankka
kliininen
kokemus
sairaalatyöskentelystä. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen
yksikkö esittää 16.4.2018 päivätyssä kirjeessään (liite 2), että Anu Ruusunen
nimitetään po. yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen.
Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.
Anu Ruusunen on valmistunut terveystieteiden maisteriksi vuonna 2004 Kuopion
yliopistosta ja filosofian tohtoriksi vuonna 2013 Itä-Suomen yliopistosta.
Ravitsemustieteen, erityisalana psykiatriset sairaudet, dosentin arvo hänelle on
myönnetty
Itä-Suomen
yliopistosta
vuonna
2018.
Hän
on
toiminut
tutkijatohtorina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuodesta marraskuusta 2013
alkaen ja on parhaillaan vierailevana tutkijana Australiassa (Deakin University).
FT, dosentti, Anu Ruususen cv ja julkaisuluettelo liitteenä 3.
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 esityksen.
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Professorin, kliininen hammashoito, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Murat
Mutluayn kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Hammaslääketieteen yksikkö (lääketieteen laitos) on esittänyt strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan
vuosille
2019-2020
kliinisen
hammashoidon
professorin tehtävän täyttämistä toistaiseksi sen vapauduttua vuoden 2018
alussa. Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Murat
Mutluayn kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Murat Multuay on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin (DDS) tutkinnon
v.1998 Hacettepen yliopistossa Ankarassa Turkissa ja hammaslääketieteen
tohtorin (PhD) tutkinnon v. 2011 Gazin yliopistossa Ankarassa Turkissa ja vuonna
2010 Oslon yliopistossa Norjassa. Hän on Suomessa laillistettu hammaslääkäri
(2010 Valvira) ja protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri (Turun
yliopisto 2018). Hänelle on myönnetty protetiikan dosentin arvo 2016 Turun
yliopistosta ja 2017 Turkissa (National Interuniversity Board of Higher Education).
Murat Mutluay on toiminut kliinisenä opettajana/erikoistuvana hammaslääkärinä
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella 2017-2018, erikoistuvana
hammaslääkärinä
Turun
yliopistollisessa
sairaalassa
2016-2017,
yliopistonlehtorina Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella 2013-2018,
sekä osa-aikaisena kliinisenä opettajana Turun yliopiston hammaslääketieteen
laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt post doc
tutkijana ja opetustehtävissä Suomessa, Norjassa ja USAssa (University of
Maryland ja Medical College of Georgia).
Murat Mutluayn julkaisuluettelo sisältää 40 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja seitsemän muuta julkaisua ja hän ohjaa
parhaillaan kolmea väitöskirjatyötä. Hän on suorittanut pedagogisia opintoja
Turun, Oslon ja Gazin yliopistoissa.
Dosentti Murat Mutluayn cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Murat Mutluay täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, kliininen hammashoito, 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, kliininen hammashoito, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, kliininen
hammashoito, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan (kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärin oikeudet tai
tutkinto
painotusalana
protetiikka
ja
purentafysiologia
(3
vuoden
koulutusohjelma) sekä laaja-alainen kliininen kokemus po. erikoisalalla).
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Murat Mutluayn kutsumiseksi tehtävään. Murat
Mutluayn suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Lili Cuin neurologian 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.
Lili Cuin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Safety and homing of intracarotidly
delivered mesenchymal stem cells for treating ischemic stroke on tarkastettu
julkisesti 2.3.2018. Vastaväittäjä, professori Mathias Hoehn (Max Planck Institute
Köln) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat,
apulaisprofessori Heli Skottman (Tampereen yliopisto) ja PhD Tomás Sobrino
(Hospital Clinico Universitário, Santiago de Compostela) 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 Lili
Cuin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen. Mikko Hiltunen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Liitteet
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MHSc Masoud Isanejadin ravitsemustieteen 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 Masoud Isanejadin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Nutrition and
musculoskeletal health among older people on tarkastettu julkisesti 23.3.2018.
Vastaväittäjä, apulaisprofessori Kirsti Uusi-Rasi (UKK-instituutti) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori Timo
Strandberg (Helsingin yliopisto) ja apulaisprofessori Merja Suominen (Society for
Gerontological Nutrition in Finland) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä
opinnnäytteenä filosofian 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 MHSc
Masoud Isanejadin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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FM Susanna Kemppaisen neurotieteiden 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.
FM Susanna Kemppaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus The role of
neurotrophic factors in Alzheimers disease on tarkastettu julkisesti 16.3.2018.
Vastaväittäjä, dosentti Vootele Võikar (Helsingin yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, apulaisprofessori Simon
Glerup Pedersen (Aarhus University) ja dosentti Mikko Airavaara (Helsingin
yliopisto) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä filosofian 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 FM
Susanna Kemppaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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TtM Sari Laineen 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 Sari Laineen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Occupational well-being in
school communities: action research in Finnish and Estonian schools 2009-2014
on tarkastettu julkisesti 23.3.2018. Vastaväittäjä, professori Maria Kääriäinen
(Oulun
yliopisto)
puoltaa
väitöskirjan
hyväksymistä
opinnäytteenä
terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, adjunct professor Monica Susanne Carlsson (Aarhus
University) ja dosentti Katja Joronen (Tampereen 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:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM
Sari Laineen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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MSc Lili Lin neurotieteen 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 Lili Lin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Protein complexes mediating
NMDA receptor signalling on tarkastettu julkisesti 2.3.2018. Vastaväittäjä,
professori Matthijs Verhage (Vrije Universiteit Amsterdam) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, apulaisprofessori Jeroen
Pouwels (Turun yliopisto) ja apulaisprofessori Ville Hietakangas (Helsingin
yliopisto) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä filosfian 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 MSc Lili
Lin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Psykoanalyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen, aikuisten
yksilöpsykoterapian koulutusohjelma, järjestäminen sekä opetussuunnitelman ja
valintaperusteiden hyväksyminen

Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys on pyytänyt psykoanalyyttisen aikuisten
yksilöterapian kouluttajaterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman arviointia ja
hyväksymistä (liite). Arviointipyynnön perusteena on Valtioneuvoston asetus
terveydenhuollon
ammattihenkilöistä
annetun
asetuksen
muuttamisesta
(1120/2010), jonka taustamuistiossa (STM 3.12.2010) todetaan, että jokaisen
koulutusorganisaation tulee huolehtia oman laadunvarmistamisensa yhteydessä
psykoterapeuttikouluttajien
koulutuksesta.
Tarkoituksena
on
järjestää
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus
Kuopiossa
ja
turvata
alueellisen
psykoanalyyttisen psykoterapeuttikoulutuksen jatkaminen.

Psykoterapeuttikoulutus ja kouluttajien koulutus ovat yliopistolain (559/2009) mukaista
täydennyskoulutusta. Koulutuskustannuksista vastaa koulutettava tai hänen työnantajansa.
Itä-Suomen
yliopisto
noudattaa
valtakunnallisen
psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta kouluttajakoulutuksen järjestämisestä. Suosituksen
mukaan psykoterapeuttikouluttajakoulutusta voidaan järjestää joko yliopiston
itsensä
järjestämänä,
yliopiston
järjestämänä
yhdessä
muun
kouluttajaorganisaation kanssa tai muun kouluttajaorganisaation järjestämänä
yhteistyössä yliopiston kanssa, noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää
opetussuunnitelmaa. Kun muu kouluttajaorganisaatio järjestää koulutuksen,
hyväksyy yliopisto koulutuksen tason, osaamistavoitteet, koulutussisällöt ja
laajuuden.
Suosituksen mukaan psykoterapeuttikouluttajakoulutus voidaan suorittaa joko
yksi- tai kaksivaiheisena koulutuksena siten, että yksivaiheinen johtaa
psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen sekä kouluttajapätevyyteen
ja kaksivaiheisessa koulutuksessa jälkimmäinen vaihe pohjautuu psykoterapeutin
ammattinimikkeen käyttöoikeuden antaneeseen koulutukseen.
Opiskelijavalinta
Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen
voivat
hakea
ammattinimikkeen
käyttöoikeuden saaneet Valviran Terhikki -rekisteriin kuuluvat psykoterapeutit,
joilla
on
aiempi
ylemmän
erityistason
(YET)
koulutus
aikuisten
psykoanalyyttisessa yksilöterapiassa. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan
valita erityistason (ET) psykoterapeuttikoulutuksen tai jonkun muun kuin
aikuisten
yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen
suorittanut
hakija.
Tällöin
opinto-ohjelmaan vaadittavat täydennysopinnot sovitaan yksilökohtaisesti. Esitys
valintaperusteiksi on liitteenä. Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.
Itä-Suomen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä valmistelee
ehdotuksen opiskelijavalinnasta dekaanin hyväksyttäväksi. Dekaani hyväksyy
opiskelijat koulutukseen.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen valmistelema esitys koulutuksen rakenteeksi
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ja sisällöksi on liitteenä.
Koulutuksen
järjestäjänä
toimii
Itä-Suomen
psykoterapiayhdistys
ja
vastuuhenkilönä toimii professori Eila Laukkanen. Pääkouluttajana toimii YTM,
psykologi, koulutusanalyytikko IPA, psykoterapeutti VET Anne Tuohimaa.
Terveystieteiden
tiedekunnassa
on
psykoterapeuttikoulutuksen
järjestämisestä
terveystieteiden tiedekunnassa.

valmisteltu
toimintaohjeet
Itä-Suomen
yliopiston

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa psykoanalyyttisen kouluttajaterapeuttikouluttajakoulutuksen
opetussuunnitelman
(koulutuksen
taso,
osaamistavoitteet,
koulutussisällöt ja laajuus) ja valintaperusteet sekä toimintaohjeet esitetyn
mukaisesti.

Päätös:

Ei käsitelty.

Liitteet

17
18
19
20

Arviointipyyntö - Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus Itä-Suomen psykoterapiayhdistys
Liite 1. Psykoanalyyttinen
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus - Itä-Suomen
psykoterapiayhdistys
Liite 2. Kouluttajakoulutusohjelman seminaariopinnot
lukukausittain - Itä-Suomen psykoterapiayhdistys
Psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen järjestäminen Itä
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
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