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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille TtT, dosentti Leena Salmisen
ottamisesta professorin, hoitotiede, terveyspedagogiikka tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan
hyväksynyt
professorin,
tehtäväntäyttöselosteen.

dekaani on
hoitotiede,

19.4.2017 tekemällään
terveyspedagogiikka

päätöksellä
tehtävän

Haettavana ollutta hoitotieteen, terveyspedagogiikka professorin tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä TtT, dosentti Häggman-Laitila Arja; TtT, dosentti
Kangasniemi Mari; TtT, dosentti Kankkunen Päivi; TtT, dosentti Kvist Tarja; MSc
Rodriquez Eridania; TtT, dosentti Saaranen Terhi ja TtT, dosentti Salminen Leena.
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 4.4.2017 päättänyt, että hoitotieteen,
terveyspedagogiikka, professorin tehtävään otettavalta ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot hoitotieteen, terveyspedagogiikka, professorin tehtävää
hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (20.10.2017) mukaan
pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Margret Lepp, University of Gothenburg,
professori Didier Jourdan, University of Clermont-Auvergne ja professori Päivi
Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä 2.
Lausunnoissaan professorit Lepp ja Åstedt-Kurki ovat asettaneet ensimmäiselle sijalle
Leena Salmisen ja Jourdan Mari Kangasniemen. Lepp on asettanut toiselle sijalle
Tarja Kvistin ja kolmannelle Arja Häggman-Laitilan. Jourdan on arvioinut toiseksi
parhaaksi Arja Häggman-Laitilan ja kolmanneksi Tarja Kvistin. Åstedt-Kurjen
arvioissa toiseksi sijoittuu Terhi Saaranen ja kolmanneksi Mari Kangasniemi.
Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella kaksi
ensimmäiselle sijalle asetettua hakijaa: Leena Salmisen ja Mari Kangasniemen.
Haastattelujen, hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta
esittää, että professorin, hoitotiede, terveyspedagogiikka (Hoitotieteen laitos)
tehtävään nimitetään TtT, dosentti Leena Salminen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että TtT,

dosentti Leena Salminen otetaan hoitotieteen, terveyspedagogiikka professorin
tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
16.4.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.

