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Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johdon katselmus
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti,
erikoislääkäri Leea Keski-Nisulan ottamisesta professorin, synnytysja naistentautioppi, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti,
erikoislääkäri Marjo Renkon ottamisesta professorin, lastentaudit,
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille biofarmasian
professorin tehtävän osa-aikaisesta (30%), määräaikaisesta
hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian
professorin tehtävän (31298 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, fysiatria, osa-aikainen (10%) tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Olavi Airaksisen kutsumiseksi
tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, ympäristöepidemiologia ja riskinarviointi, osa-aikainen
tehtävä: tehtäväntäyttöseloste FT, dosentti Timo Lankin
kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Professorin, gastroenterologinen kirurgia, osa-aikainen (50%)
tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuomo Rantasen
kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Professorin, tehohoito, osa-aikainen (50%) tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, farmasia
/sosiaalifarmasia, tehtävään otettavasta henkilöstä:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan,
simulaatio, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan,
parodontologia, tehtävään otettavasta henkilöstä:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Laskennallisen fysiologian dosentin arvon myöntäminen FT Jussi
Koivumäelle
Proviisori Hanna Kauppisen farmasian alan väitöskirjan
arvosteleminen
LL Simo Miettisen ortopedian alan väitöskirjan arvosteleminen
LL Jussi Nurron molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan
arvosteleminen
Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelman (farmasian
yksittäiset opintojaksot) hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Uuden opintojakson perustaminen farmaseuttien/proviisorien
koulutusohjelmien lv 2018-2019 opetussuunnitelmiin
Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan
ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta fysiatrian
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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 13.06.2018. Käsiteltävät asiat on
mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.
Johtosäännön 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 6 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Johdon katselmus
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan laatukäsikirjan mukaan tiedekuntaneuvosto ja
johtoryhmä suorittavat johdon katselmuksen kerran vuodessa pidettävässä
yhteisessä kokouksessa. Johdon katselmuksessa tarkastellaan erityisesti avain- ja
ydintoimintojen suorituskykyä erilaisten indikaattoreiden ja mittareiden valossa.
Johdon katselmuksessa esiteltävä aineisto toimitetaan tiedekuntaneuvoston ja
johtoryhmän jäsenille erikseen ennen kokousta.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto ja asian käsittelyä varten mukaan kutsutut johtoryhmän
jäsenet suorittavat johdon katselmuksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Leea
Keski-Nisulan ottamisesta professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään
toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 25.10.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt
professorin,
synnytysja
naistentautioppi,
tehtävän
tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta synnytys- ja naistentautiopin professorin tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä LT, erikoislääkäri, dosentti Maarit Anttila; LT,
erikoislääkäri, dosentti Ilkka Järvelä; LT, erikoislääkäri, dosentti Leea Keski-Nisula
ja LT, erikoislääkäri, dosentti Marjo Tuppurainen. 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 5.10.2017 päättänyt, että synnytys- ja
naistentautiopin professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot synnytys- ja naistentautiopin professorin tehtävää
hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (15.2.2018)
mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Ganesh Acharya (Karoliininen
instituutti), professori Jan-Paul Roovers (Research AMC, Amsterdam) ja professori
Niels Uldbjerg (Aarhusin yliopisto). Asiantuntijoiden yhteislausunto on liitteenä 2.
Yhteislausunnossaan asiantuntijat toteavat, että neljästä hakijasta kelpoisia
tehtävään ovat Leea Keski-Nisula ja Marjo Tuppurainen. Tuppuraisen tieteelliset
ansiot
todetaan
erityisesti
julkaisumäärän
osalta
korkeammaksi
kuin
Keski-Nisulan,
mutta
kokonaisuutena
(pääosassa
julkaisuista
hän
on
ensimmäinen tai viimeinen tekijä, tutkimusalue on laajempi, kyky johtaa
tutkimusta, opetus- ja hallinnollinen kokemus) Keski-Nisula todetaan
ansioituneemmaksi. Arvioitsijat asettavat tehtäväntäytössä ensimmäiselle sijalle
Leea Keski-Nisulan ja toiselle sijalle Marjo Tuppuraisen.
Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella Leea
Keski-Nisulan ja Marjo Tuppuraisen. Haastattelujen ja asiantuntijalausuntojen
perusteella toimikunta esittää, että professorin, synnytys- ja naistentautioppi
(Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö) tehtävään nimitetään LT,
erikoislääkäri, dosentti Leea Keski-Nisula 1.7.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee
rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa
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kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että LT,
dosentti, erikoislääkäri Leea Keski-Nisula otetaan synnytys- ja naistentautiopin
professorin tehtävään 1.7.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
31.5.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2
3

Hakijayhteenveto
Valintamuistio synnytys- ja naistentaudit
Yhteislausunto
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Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Marjo
Renkon ottamisesta professorin, lastentaudit, tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 25.10.2017 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt professorin, lastentaudit, tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.
Haettavana ollutta lastentautien professorin tehtävää haki määräaikaan mennessä
seitsemän hakijaa: LT, erikoislääkäri, dosentti Pekka Arikoski; LT, erikoislääkäri,
dosentti Otto Helve; LT, erikoislääkäri, dosentti Kalle Kurppa; LT, erikoislääkäri,
dosentti Risto Lapatto; LT, erikoislääkäri, dosentti Eija Piippo-Savolainen; LT,
erikoislääkäri, dosentti Sami Remes ja LT, erikoislääkäri, dosentti Marjo Renko.
Hakijayhteenveto liitteenä. Otto Helve ja Kalle Kurppa ovat peruneet
hakemuksensa (31.1.2018 ja 8.6.2018 vastaavasti).
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 5.10.2017 päättänyt, että lastentautien
professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
Asiantuntijalausunnot
lastentautien
professorin
tehtävää
hakeneiden
kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (15.2.2018) mukaan pyydetty
seuraavilta henkilöiltä: professori Anders Fasth (Göteborgin yliopisto), professori
Diana
Karpman
(Lundin
yliopisto)
ja
professori
Kjeld
Schmiegelow
(Kööpenhaminan yliopisto). Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.
Fasth arvioi kaikki hakijat kelpoisiksi hoitamaan lastentautien professorin
tehtävää, Diana Karpmanin mukaan kelpoisia ovat Renko, Kurppa ja Lapatto ja
Schmiegelovin mielestä Kurppa ja Renko. Kaksi kaikissa lausunnoissa kelpoisiksi
todettua hakijaa arvioitsijat asettivat järjestykseen seuraavasti: Kahdessa
lausunnossa (Fasth ja Karpman) ensimmäiselle sijalle asetettiin Marjo Renko ja
yhdessä (Schmiegelow) Kalle Kurppa. Schmiegelow asetti toiselle sijalle Marjo
Renkon ja Fasth ja Karpman asettivat toiselle sijalle Kalle Kurpan.
Kalle
Kurpan
peruttua
hakemuksensa
arvioinnin
jälkeen,
tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella Marjo
Renkon. Haastattelujen ja asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta esittää,
että professorin, lastentaudit, (Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö)
tehtävään nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Marjo Renko 1.10.2018 alkaen
toistaiseksi. Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä.
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 Marjo Renko otetaan lastentautien professorin tehtävään
1.10.2018 alkaen toistaiseksi.
Tehtäväntäyttötyöryhmän
puheenjohtaja
on
11.6.2018
päättänyt,
että
opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

4
5
6

Hakijayhteenveto
Lausunnot Lastentaudit
Valintamuistio lastentaudit
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Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille biofarmasian professorin
tehtävän osa-aikaisesta (30%), 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.
Farmasian laitos esittää, että laitokselle sijoitetun biofarmasian professorin
tehtävän (32220) osa-aikaiseksi (30%) hoitajaksi nimitettäisiin professori Arto
Urtti määräajaksi 1.8.2018-31.12.2020 (esitys liitteenä). Määräaikaisuuden
perusteena on nousevan tutkimusalueen ja biofarmasian tutkimusalueen
kehittäminen. Professori Urtti on vapautettuna Helsingin yliopiston professorin
tehtävästä 30% osuudella po. ajalla.
Biofarmasian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy
aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Professori Arto Urtti on nimitetty asiantuntijamenettelyn kautta biofarmasian
professorin tehtävään Kuopion yliopistoon vuonna 1996 ja Helsingin yliopistoon
vuonna 2006. Arto Urtin ansioluettelo liitteenä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

7
8
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Laitoksen esitys
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Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin
tehtävän
(31298
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.
Tehtävä: Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun
neurologian professorin tehtävän täyttö on meneillään. Lääketieteen koulutus po.
alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi kliinisen
lääketieteen yksikkö ja lääketieteen laitos esittävät, että neurologian professorin
tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi 1.7. -31.10.2018 LT, erikoislääkäri,
dosentti Pekka Jäkälä hoito-osuudella 70%. Lääketieteen laitos puoltaa yksikön
esitystä.
Neurologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy
aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus.
Kelpoisuus:
LT,
dosentti,
erikoislääkäri
Pekka
Jäkälä
on
nimitetty
asiantuntijamenettelyn kautta neurodegeneratiivisten sairauksien ja kuntoutuksen
osa-aikaiseen (50 %) professorin virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi
1.12.2009 alkaen. Professori Pekka Jäkälä on todettu asiantuntijalausunnoissa
kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävään vuonna
2011. Pekka Jäkälän ansioluettelo liitteenä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

9
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Professorin, fysiatria, osa-aikainen (10%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti
Olavi
Airaksisen
kutsumiseksi
tehtävään
toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt fysiatrian (10%) professorin tehtävän täyttämistä
vuoden 2018 aikana. Tehtävä täytetään toistaiseksi. Tehtävää täytettäessä
voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Olavi Airaksisen kutsumiseksi
tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Olavi Airaksinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1979 Kuopion
yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1991 Kuopion yliopistossa.
Fysiatrian erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1986 Kuopion
yliopistossa ja hänelle on myönnetty fysiatrian dosentin arvo vuonna 1993
Kuopion yliopistosta.
Olavi
Airaksinen
toimii
parhaillaan
Kuopion
yliopistosairaalassa
palvelukeskusjohtajana ja fysiatrian ylilääkärinä. Aiemmin hän on toiminut
Kuopion yliopistosairaalassa fysiatrian klinikan johtajana 1986-1988, sekä
fysiatrian klinikan ylilääkärinä 1988-1996, 1998-2008 ja 2009-. Vuonna 1997 hän
on toiminut fysioterapian professorina Jyväskylän yliopistossa.
Olavi Airaksisen julkaisuluettelo sisältää 181 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 124 muuta julkaisua. Hän on ohjannut 23
väitöskirjatyötä ja hän ohjaa parhaillaan kymmentä. Tutkimusrahoitusta Olavi
Airaksinen on hankkinut yksin tai konsortioiden jäsenenä yli 3 m€ eri lähteistä ml.
Tekes, EU H2020 ja Suomen akatemia.
Dosentti Olavi Airaksisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Olavi Airaksinen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, fysiatria, 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,

fysiatria,

tehtävän

tehtäväntäyttöseloste

on

liitteenä

2.
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Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, fysiatria,
tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Olavi Airaksinen kutsumiseksi tehtävään. Olavi
Airaksinen suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

10
11
12

CV ja julkaisut Airaksinen
Suostumus Airaksinen
Tehtäväntäyttöseloste Professori Fysiatria

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

tiedekunnan § 9

6/2018
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Professorin, ympäristöepidemiologia ja riskinarviointi, osa-aikainen tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste FT, dosentti Timo Lankin kutsumiseksi tehtävään viiden
vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitoksen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen
yksikön henkilöstösuunnitelmaan sisältyy osa-aikaisen ympäristöepidemiologian
ja riskinarvioinnon professuurin (60 %) täyttäminen viiden vuoden määräajaksi (5
vuotta) kutsumenettelyn kautta. Professuuri on sijoitettu lääketieteen laitokselle,
kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön, Kuopion
kampukselle. Kyseessä on terveystieteiden tiedekunnan ja luonnontieteiden ja
metsätieteiden
tiedekunnan
yhteinen
professuuri.
Luonnontieteiden
ja
metsätieteiden tiedekunnassa professuurin toimintayksikkö on ympäristö- ja
biotieteiden laitos. Tehtävänhoidon osuus kummassakin tiedekunnassa on 30
%. Yhteisprofessuurin taustalla on Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen yhteistyösopimus (14.11.2011), jota tarkentava tätä
professuuria koskeva sopimus on valmisteilla.
FT, dosentti Timo Lanki esitetään kutsuttavan ympäristöepidemiologian ja
riskinarvioinnin osa-aikaiseen (60 %) professuuriin 1.8.2018 alkaen viiden vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen yhteisprofessuuri. Tehtävä täydentyy kokoaikaiseksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osa-aikaisen (40 %) johtavan tutkijan
tehtävän kautta.
Timo Lankin cv ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 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
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).
Ympäristöepidemiologian
ja
riskinarvioinnin
professorin
tehtävän
tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Tehtävään
kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Luonnos
tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Timo Lankin kutsumiseksi tehtävään. Timo Lankin
suostumus on liitteenä.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä,
sekä dekaanin ehdotuksen kutsuttavasta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

13
14
15

CV ja julkaisut Lanki
Suostumus Lanki
Tehtäväntäyttöseloste Ympepidemiol ja riskinarviointi

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

tiedekunnan § 10
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Professorin,
gastroenterologinen
kirurgia,
osa-aikainen
(50%)
tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuomo Rantasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille
2018-2020, gastroenterologisen kirurgian (50%) professorin tehtävän täyttämistä
vuoden 2018 aikana. Tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Tehtävää
täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Tuomo Rantasen
kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Tuomo Rantanen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1989
Tampereen yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2000 Helsingin
yliopistossa. Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin tutkinnon hän on
suorittanut vuonna 2000 Tampereen yliopistossa ja hänelle on myönnetty
gastroenterologisen kirurgian dosentin arvo vuonna 2011 Tampereen yliopistossa.
Tuomo Rantanen on toiminut Tampereen yliopistosairaalassa osastonlääkärinä
2005-2007
ja
apulaisopettajana
2007-2010
Tampereen
yliopistossa.
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa hän on toiminut vatsatautien tulosyksikön
ylilääkärinä
2010-2013
(yhteensä 32kk).
Gastroenterologisen
kirurgian
professorin ja ylilääkärin tehtäviä hän on hoitanut Kuopion yliopistosairaalassa
vuosina eri pituisia jaksoja vuosina 2013-2018.
Tuomo Rantasen julkaisuluettelo sisältää 58 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 3 muuta julkaisua. Hän on ohjannut kolme
väitöskirjatyötä ja hän ohjaa parhaillaan yhdeksää.
Dosentti Tuomo Rantasen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Tuomo Rantanen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, gastroenterologinen kirurgia, 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).
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Professorin, gastroenterologinen kirurgia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on
liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan
ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin,
gastroenterologinen kirurgia, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Tuomo Rantasen kutsumiseksi tehtävään. Tuomo
Rantasen suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

16
17
18

CV ja julkaisut Rantanen
Suostumus Rantanen
Tehtäväntäyttöseloste GE kirurgia
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Professorin, tehohoito, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti
Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Lääketieteen laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille
2018-2020, tehohoidon osa-aikaisen (50%) professorin tehtävän täyttämistä
1.1.2019
alkaen
toistaiseksi.
Tehtävää
täytettäessä
voidaan
käyttää
kutsumenettelyä dosentti Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Ari Uusaro on suorittanut lääketieteen lisensiaatin v.1985 ja lääketieteen tohtorin
tutkinnon v. 1996 Kuopion yliopistossa. Hän on anestesiologian erikoislääkäri
(1992) ja hänellä on tehohoidon erityispätevyys (2002). Hänelle on myönnetty
anestesiologian ja tehohoidon dosentin arvo vuonna 2003 Kuopion yliopistosta.
Ari Uusaro on hoitanut anestesiologian ja tehohoidon professorin ma. tehtävää
vuoden (2006-2007) ja hoitaa parhaillaan tehohoidon professorin ja ylilääkärin
tehtävää Kuopion yliopistosairaalassa (2016-). Ari Uusaro on toiminut
erikoislääkärinä Kuopion yliostosairaalassa tehohoidon osastolla vuosina
1992-1996, vierailevana tutkijana St Paul’s hospitalissa, Vancouverissa Kanadassa
(1996-1998),
tehohoidon
osastonlääkärinä
Kuopion
yliopistosairaalassa
1998-2006 ja 2007-2015, sekä anestesiologian ylilääkärinä vuoden (2006-2007).
Ari Uusaron julkaisuluettelo sisältää 69 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja 16 muuta julkaisua. Hän on ohjannut neljä väitöskirjatyötä
(pääohjaajana yhdessä) ja ohjaa parhaillaan yhtä pääohjaajana.
Dosentti Ari Uusaron cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Ari Uusaro
edellytykset professorin, tehohoito, tehtävään.

täyttää

kutsumenettelyn

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,
tehohoito,
tehtävän
tehtäväntäyttöseloste
on
liitteenä
2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, tehohoito,
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tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Ari uusaron kutsumiseksi tehtävään. Ari Uusaron
suostumus on liitteenä 3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

19
20
21

CV ja julkaisut Uusaro
Suostumus kutsumenettelyyn - Tehohoito - Ari Uusaro 2018
Tehtäväntäyttöseloste Professori tehohoito

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja
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Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 6 mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä.
Lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä on täytettävä kliinisen
kemian professorin osa-aikainen (70%) tehtävä 1.1.2019 alkaen.
Kliinisen kemian professorin tehtäviin kuuluu kliinisen kemian perusopetuksen
suunnittelu, kehittäminen, valvonta ja toteutus, tutkimustyön johtaminen ja
ohjaaminen, sekä tieteellinen jatkokoulutus. Professorin tehtävän haltijalla on
mahdollisuus hoitaa sivuvirkaa Islabissa (Itä-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä) siten, kuin tehtävään otettu Islabin ja Itä-Suomen
yliopiston kanssa sopii.
Professorin tehtävän täyttö käynnistetään julkisella ilmoittautumisella mahdollista
kutsumenettelyä varten. Professorin tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen
toistaiseksi.
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.
Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 10.6.2018 päättänyt, että kliinisen
kemian professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
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§).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää
professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävänalan ja tehtävänkuvauksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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esitys
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kuuleminen
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akateemiselle
rehtorille
yliopistonlehtorin,
farmasia
tehtävään
otettavasta
henkilöstä:
Tiedekuntaneuvoston

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 farmasian laitoksella on ollut haettavana yliopistonlehtorin
(farmasia/sosiaalifarmasia) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa: FaT Kristiina Korhonen, FaT
Piia Siitonen ja FaT Johanna Timonen. Johanna Timonen on perunut
hakemuksensa 1.6.2018. Hakijayhteenveto liitteenä.
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. Hakemusten ja
haastattelujen perusteella työryhmä totesi, että FaT Piia Siitosella on kahdesta
arvioitavasta hakijasta (Korhonen ja Siitonen) enemmän kokemusta tehtävään
kuuluvasta opetuksesta, opintojaksojen vastuuopettajana toimimisesta ja
sidostyhmäyhteistyöstä sekä valmiimmat suunnitelmat opetusapteekkiharjoittelun
ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä. Lisäksi Siitosella on aktiivista ohjaus- ja
tutkimustoimintaa sekä selkeä näkemys siitä, kuinka hän pystyy yhdistämään
opetuksen ja tutkimuksen.
Farmasian laitos yksikkö esittää 4.6.2018 päivätyssä kirjeessään (liite), että Piia
Siitonen nimitetään po. yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen.
Piia Siitonen on valmistunut terveystieteiden proviisoriksi vuonna 1999 Kuopion
yliopistosta ja farmasian tohtoriksi vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistosta.
FaT Piia Siitosen cv ja julkaisuluettelo liitteenä .
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.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, simulaatio, 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 Lääketieteen laitoksella, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan kliinisen opettajan (simulaatio) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä seuraavat neljä hakijaa: HLL,
erikoishammaslääkäri Salla Salmenkivi, HLL Anna-Mari Puumalainen, HLL
Anne-Mari Lahnavik ja liikuntatieteen maisteri Mari Lehtinen (hakijayhteenveto
liitteenä). Hammaslääketieteen yksikkö esittää 8.5.2018 päivätyssä esityksessään
(liite), että HLL, erikoishammaslääkäri Salla Salmenkivi nimitetään po. kliinisen
opettajan tehtävään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja
puoltaa esitystä.
Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin
tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin
tutkinnon
suorittanut
taikka
erikoislääkärin
tai
erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla 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§).
Salla Salmenkivi on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1988 ja
erikoishammaslääkäriksi vuonna 1996 Kuopion yliopistosta.
HLL, erikoishammaslääkäri Salla Salmenkiven ansioluettelo liitteenä.
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.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

25
26
27

Ansioluettelo Salmenkivi
Hakijayhteenveto
Valintamuistio

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

tiedekunnan § 15

6/2018

25 (35)

20.06.2018

Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan,
tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

parodontologia,

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, hammaslääketieteen yksikössä on
ollut haettavan yliopisto-opettajan (parodontologia) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa: HLL, erikoishammaslääkäri
Julia Ylä-Jussila ja HLL Anniina Haro. Molemmilla hakijoilla on tehtävään
vaadittava alaan soveltuva ylempi yliopistotutkinto. Hakijayhteenveto liitteenä.
Hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla
(Md-4088).
Hammaslääketieteen yksikkö esittää 22.5.2018 päivätyssä esityksessään (liite),
että po. yliopisto-opettajan tehtävään nimitetään toistaiseksi HLL Julia Ylä-Jussila
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§).
Julia Ylä-Jussila on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi 2009 Helsingin
yliopistosta ja hän on valmistunut kliinisen hammashoidon, parodontologia
erikoishammaslääkäriksi 24.4.2018 (Itä-Suomen yliopisto).
HLL, erikoishammaslääkäri Julia Ylä-Jussilan ansioluettelo liitteenä.
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.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

28
29
30

Ansioluettelo Ylä-Jussila
Hakijayhteenveto
Valintamuistio

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 16

6/2018

26 (35)

20.06.2018

Laskennallisen fysiologian dosentin arvon myöntäminen FT Jussi Koivumäelle
Valmistelija: Riikka Pellinen
FT Jussi Koivumäki on esittänyt (2.2.2018), että hänelle myönnettäisiin
laskennallisen fysiologian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden
tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan,
että laskennallisen fysiologian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja
tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut
asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Jussi Koivumäen tieteellisestä pätevyydestä
hakemaansa dosentuuriin yliopistonlehtori, dosentti Matti Stenroosin (Aalto
yliopisto) ja professori Tapio Seppäsen (Oulun yliopisto).
Professori Seppänen on antanut lausuntonsa 1.5.2018 ja dosentti Stenroos
11.5.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Jussi Koivumäkeä 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
Jussi Koivumäen 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 Jussi Koivumäki täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan
kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin
arvoon vaadittavat kriteerit.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Jussi Koivumäki täyttää yliopistolain 89 §:ssä
dosentilta
vaadittavan
kelpoisuuden
sekä
terveystieteiden
tiedekunnan
dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT
Jussi Koivumäelle laskennallisen fysiologian dosentin arvon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

31
32

CV ja julkaisut Koivumäki
Lausunnot Koivumäki

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 17

6/2018

27 (35)

20.06.2018

Proviisori Hanna Kauppisen farmasian 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.
Proviisori Hanna Kauppisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Kokemuksia
sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksista Suomessa on tarkastettu julkisesti
25.5.2018. Vastaväittäjä, dosentti Petra Vidgren, puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Leena Saastamoinen
ja dosentti Kirsi Pietilä puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä
farmasian 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
proviisori Hanna Kauppisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

33
34

kauppinen_ee_2018
kauppinen_vv_2018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 18

6/2018

28 (35)

20.06.2018

LL Simo Miettisen ortopedian 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 Simo Miettisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Results and complications of
large diameter head cementless metal-on-metal total hip arthroplasty and hip
resurfacing arthroplasty on tarkastettu julkisesti 4.5.2018. Vastaväittäjä,
professori Juhana Leppilahti (Oulun yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Teemu Moilanen ja dosentti
Jorma Pajamäki 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
Simo Miettisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

35
36

miettinen_ee_2018
miettinen_vv_2018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 19

6/2018

29 (35)

20.06.2018

LL Jussi Nurron molekulaarisen 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 Jussi Nurron väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Gene Therapy for Myocardial
Ischemia: Myocardial Ischemia Modeling and VEGFs in Vessel Formation on
tarkastettu julkisesti 20.4.2018. Vastaväittäjä, dosentti Mikko Savontaus (TYKS),
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti
Juhani Junttila (Oulun yliopisto) ja dosentti Ville Kytö (TYKS) 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 Jussi
Nurron väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

37
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nurro_ee_2018
nurro_vv_2018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 20

6/2018

30 (35)

20.06.2018

Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelman (farmasian yksittäiset
opintojaksot) hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

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

Aducate/Avoin yliopisto pyytää farmasian yksittäisten opintojaksojen (25 op)
Avoimen yliopiston opetussuunnitelman hyväksymistä (liite).
Avoimena
yliopisto-opetuksen
monimuotoisena
toteutettavan
opetuksen
opetussuunnitelmat
on
oppiaineesta vastaavan tiedelaitoksen kanssa.

ja
verkko-opetuksena
työstetty
yhteistyössä

Esitys:

Esitetään, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy farmasian yksittäisten
opintojaksojen (25 op) avoimen yliopiston opetussuunnitelmat esitetyssä
muodossa ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan niihin mahdolliset myöhemmin
tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

39

avoinyo_farmasia_2018-2019

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 21

6/2018

31 (35)

20.06.2018

Uuden opintojakson perustaminen farmaseuttien/proviisorien koulutusohjelmien lv
2018-2019 opetussuunnitelmiin
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
9,4
§:n
4
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista.
Tiedekuntaneuvosto
hyväksyi
farmasian
laitoksen
koulutusohjelmien (farmaseutti, proviisori) opetussuunnitelmat kokouksessaan
28.2.2018.
Tiedekuntaneuvoston
28.2.2018
hyväksymän
Päätösvallan
siirto
opetussuunnitelmaa koskevissa asioissa -päätöksen mukaan opetussuunnitelman
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.
Farmasian laitos esittää perustettavaksi Lääkkeiden myyntiluvat (3 op)
opintojakson.
Opintojakso
tulee
aiemmin
poisjääneiden,
Lääkkeiden
myyntilupamenettelyt (4217231, 2 op) ja Lääkkeiden laatu ja myyntiluvat
(4217557, 3 op), tilalle.
Esitys:

Esitetään, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy Lääkkeiden myyntiluvat (3 op)
opintojakson perustamisen esitetyssä muodossa ja valtuuttaa dekaanin
vahvistamaan siihen mahdolliset myöhemmin tehtävät teknisluonteiset
korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

40

lääkkeiden_myyntiluvat_OJ

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 22

6/2018

32 (35)

20.06.2018

Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella
suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta fysiatrian erikoislääkärikoulutuksessa
Valmistelija: Mervi Silaste
Fysiatrian erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilö, dosentti Olavi Airaksinen on
esittänyt poikkeuksen myöntämistä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan
koulutusajan
vaatimuksesta
fysiatrian
erikoisalalle
terveyskeskuksessa
suoritettavaa palvelua lukuunottamatta.
STM:n asetuksen (56/2015) 6 §:n 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetusta koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa
yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta
terveyskeskuksessa. Asetuksen 6 §:n 4 momentin mukaan yliopisto voi myöntää
erikoisalakohtaisesti luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yliopistollisen
sairaalan
ulkopuolella
suoritettavan
koulutuksen
kestoa
koskevasta
vaatimuksesta, jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa
koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston
on pyydettävä asiasta lausunto 3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan
myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.
Poikkeusesitystä käsiteltiin ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokouksessa
17.5.2018. Toimikunta puolsi poikkeuksen myöntämistä kolmen vuoden
määräajaksi. Lääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsitteli esitystä
kokouksessaan 22.5.2018 ja puolsi poikkeuksen myöntämistä.
Esitys:

Fysiatrian erikoisalalle myönnetään poikkeus ylipistosairaalan ulkopuolella
suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (terveyskeskuksessa suoritettavaa
koulutusaikaa lukuunottamatta) 20.6.2018 lukien kolmen vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

41
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Copy of Fysiatrian resurssit valtakunnallisesti 25012018 tilanne 2017(ylinen)
FysiatriaKirje yo erikoislääkäritoimikunta 29032018

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 23

6/2018

33 (35)

20.06.2018

Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella
suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta nuorisopsykiatrian
erikoislääkärikoulutuksessa
Valmistelija: Mervi Silaste
Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilö, professori Eila
Laukkanen on esittänyt poikkeuksen myöntämistä yliopistosairaalan ulkopuolella
suoritettavan
koulutusajan
vaatimuksesta
nuorisopsykiatrian
erikoisalalle
terveyskeskuksessa suoritettavaa palvelua lukuunottamatta.
STM:n asetuksen (56/2015) 6 §:n 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetusta koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa
yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta
terveyskeskuksessa. Asetuksen 6 §:n 4 momentin mukaan yliopisto voi myöntää
erikoisalakohtaisesti luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yliopistollisen
sairaalan
ulkopuolella
suoritettavan
koulutuksen
kestoa
koskevasta
vaatimuksesta, jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa
koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston
on pyydettävä asiasta lausunto 3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan
myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.
Poikkeusesitystä käsiteltiin ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokouksessa
17.5.2018. Toimikunta puolsi poikkeuksen myöntämistä kolmen vuoden
määräajaksi. Lääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsitteli esitystä
kokouksessaan 22.5.2018 ja puolsi poikkeuksen myöntämistä kahden vuoden
määräajaksi.
Esitys:

Nuorisopsykiatrian
erikoisalalle
myönnetään
poikkeus
ylipistosairaalan
ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (terveyskeskuksessa
suoritettavaa koulutusaikaa lukuunottamatta) 20.6.2018 lukien kahden vuoden
määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

43

poikkeusesitys_nuorisopsyk

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 24

6/2018

34 (35)

20.06.2018

HLL Tiina Tuonosen suun terveydenhuollon 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.
HLL Tiina Tuonosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Leadership careers of
Finnish dentists on tarkastettu julkisesti 8.6.2018. Vastaväittäjä, professori
(emeritus) Eino Honkala, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
hammaslääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja
molemmat esitarkastajat, professori Minna Kaila ja professori Kenneth A. Eaton
puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä hammaslääketieteen 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 HLL
Tiina Tuonosen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.
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