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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
Johtosäännön 26 §:n 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 13.3.2019. Käsiteltävät
asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.
Johtosäännön 27 §:n 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 2 varajäsentä, todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Farmasian laitoksen koulutusohjelmien lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelmien
vahvistaminen
Valmistelijat:
opetuksen kehittämisestä vastaava yliopistonlehtori Krista Laine
yliopistonlehtori Tarja Toropainen
yliopistonlehtori Kirsti Vainio
koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen
Hallintojohtosäännön 9,4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 §:n mukaan opetussuunnitelma
sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille ja niiden osille on asetettu,
osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot, ilmoittautumiskäytännöt ja muut
tutkintovaatimukset, sekä opetusohjelman. Jokaisesta koulutusohjelmasta ja
pääainepohjaisesta koulutuskokonaisuudesta sekä maisteriohjelmista tai niihin
rinnastettavista
maisteriopinnoista
sekä
tohtoriohjelmista
laaditaan
opintosuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään vuosittain.
Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi
1.
koulutuksen tehtävä,
2.
koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3.
tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4.
opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5.
suunnitelma
pääja
sivuaineopiskelijoiden
HOPS-neuvonnan järjestämisestä.

ohjauksesta

ja

Tiedekuntaneuvostot vahvistavat opetussuunnitelmat tiedekuntien seuraavan
lukuvuoden opetusta varten 31.3.2019 mennessä ja opetusohjelmat 15.6.2019
mennessä. Tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa
useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Listan liitteinä 1–2 on farmasian laitoksen farmaseutin ja proviisorin
koulutusohjelmien
opetussuunnitelmat.
Opetussuunnitelmiin
sisältyvien
opintojaksojen
kuvaukset
ovat
nähtävissä
SharePoint
-alustalla
TT
opintojaksokuvaukset
(https://studentuef.sharepoint.com/sites/TTopintojaksokuvaukset/)
Farmaseutin koulutusohjelman opetussuunnitelma on uudistettu täysin.
Proviisorin koulutusohjelman (4.–5. vsk) tutkintorakenteeseen ei tule suuria
muutoksia. Proviisorin koulutusohjelman opetussuunnitelman isompi uudistus
tapahtuu keväällä 2022.
Esitys:

Päätetään lukuvuoden 2019–2020 farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien opetussuunnitelman vahvistamisesta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2

Farmaseutin tutkinnon opetussuunnitelma 2019-2020
Proviisorin tutkinnon opetussuunnitelma 2019-2021
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Hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2019 - 2020 opetussuunnitelman
ja opetusohjelman vahvistaminen
Valmistelija: koulutussuunnittelija Leena Lampinen
Johtosäännön (1.1.2017) 9. pykälän
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

4. momentin 4. kohdan mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (1.1.2017) 19 §:n mukaan jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Opetussuunnitelman tulee sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille
ja niiden osille on asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot,
ilmoittautumiskäytännöt ja muut tutkintovaatimukset. Opetussuunnitelmasta
tulee käydä ilmi:
1.
koulutuksen tehtävä,
2.
koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3.
tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4.
opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5.
suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen
järjestämisestä,
6.
opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset kuten opintojen
korvaavuusperusteet, opintojen vanhenemista, opintosuoritusten
suorituskertojen määrää ja etätenttejä koskevat määräykset.
Tiedekuntaneuvostot
vahvistavat
opetussuunnitelmat
ja
opetusohjelmat
tiedekuntien seuraavan lukuvuoden opetusta varten rehtorin vuosittain päättämän
aikataulun mukaisesti. Tutkintorakenteet, opintokokonaisuudet ja opintojaksojen
nimet ja laajuudet voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma ja opetusohjelmat on
käyty
läpi
hammaslääketieteen
yksikön
johtoryhmässä
6.3.2019.
Koulutusohjelman opetussuunnitelma, sisältäen tutkintorakenteen vuonna 2019
opintonsa aloittaville, sekä yhteenvedon hammaslääketieteen koulutusohjelman
eri vuosikurssien opetusohjelmista lukuvuodelle 2019 - 2020 (liite 1).
Lisäksi esitetään muutoksia vuonna 2018 aloittaneiden tutkintorakenteeseen
prekliiniseen vaiheeseen (liite 2.) sekä kliiniseen vaiheeseen vsk. 2018, 2017,
2016: Inlay On-lay 1op opintojakso yhdistetään Kariologian jatkokurssiin, 2 op.
Lisäksi muutos v. 2016 tutkintorakenteeseen: vähennetty 1 op kliininen
hoitoharjoittelu sekä vsk. 2015 tutkintorakenne vähennetty 0,5 op kliininen
hoitoharjoittelu. Suupatologian jaksosta siirretty vsk. 2017 ja 2018 osalta 0,5 op
viidennen vuoden opetuksesta neljänteen vuoteen.
Opetussuunnitelmiin sisältyvien opintojaksojen muuttuneet tai täydennetyt
opintojaksokuvaukset WebOodissa (https://wiola.uef.fi/weboodi/), sekä liitteenä
3.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2019– 2020 opetussuunnitelman ja opetusohjelman esitetyn mukaisesti sekä
muutokset tutkintorakenteisiin esitetysti.
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Hammaslääketieteen opetussuunnitelma_2019-2020_OPS
muutokset
Vsk 2018_Tutkinorakenne_280219
4434004 Parodontologian syventävä jakso_korjaus
opintojaksokuvaukseen_12032019
4435020 Syventävä käytännön harjoittelu_HL
KARIO_INON_KUVAUS_HL
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Lääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2019 - 2020 opetussuunnitelman
vahvistaminen

Valmistelija: opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä
Johtosäännön (1.8.2018) 9. pykälän 4. momentin 4. kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (1.1.2017) 19 §:n mukaan jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään vuosittain.
Opetussuunnitelman tulee sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille ja niiden
osille on asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot, ilmoittautumiskäytännöt
ja muut tutkintovaatimukset. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:
1. koulutuksen tehtävä,
2. koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3. tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4. opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi,
5. suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen järjestämisestä,
6. opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset kuten opintojen korvaavuusperusteet,
opintojen vanhenemista, opintosuoritusten suorituskertojen määrää ja etätenttejä koskevat
määräykset.
Tiedekuntaneuvostot vahvistavat opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat rehtorin vuosittain
päättämän aikataulun mukaisesti.
Lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma on käyty läpi lääketieteen opetuksen
kehittämis- ja arviointitoimikunnassa 11.3.2019. Koulutusohjelman opetussuunnitelma, joka
sisältää mm. tutkintorakenteen vuonna 2019 opintonsa aloittaville sekä 2018 aloittaneiden
tutkintorakenteen päivityksen (muutokset korostettu keltaisella), on listan liitteenä 1.
Meneillään olevien tutkintorakenneuudistusten vuoksi tutkintorakennetta jouduttaneen
päivittämään vuosittain. Opetussuunnitelmaan edellisvuodelta tehdyt korjaukset ja lisäykset
on korostettu keltaisella.
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
WebOodiin, sekä erillisenä raporttina tiedekunnan verkkolevyasemalle (SharePoint https://studentuef.sharepoint.com/sites/TTopintojaksokuvaukset/),
josta
ne
ovat
nähtävissä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa lääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2019–
2020 opetussuunnitelman ja opetusohjelman esitetyn mukaisesti sekä muutokset
tutkintorakenteisiin esitetysti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8
9

Lääketieteen opetussuunnitelma 2019 (002)
Osaamistavoitteet_LT
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Professorin,
farmaseuttinen
solubiologia
ja
immunologia,
tehtävä:
tehtäväntäyttöseloste dosentti Anu Kauppisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi:
Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen
yliopiston
farmasian
laitos
on
esittänyt
strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan
vuosille
2019-2021,
että
vakinaistamispolun
vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Anu Kauppinen voidaan
kutsua professorin, farmaseuttinen solubiologia ja immunologia, tehtävään
toistaiseksi. Terveystieteiden tiedekunnan tenure track- toimikunta on arvioinut
täsmentävien kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure
track) Anu Kauppisen kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja
asiantuntija-arviointi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta,
farmasian laitos.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Anu Kauppinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 1999 Jyväskylän
yliopistossa ja filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2006 Kuopion yliopistossa.
Immunologian dosentin arvo hänelle on myönnetty vuonna 2012 Itä-Suomen
yliopistosta.
Anu Kauppinen toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella
apulaisprofessorina (tenure track) ja akatemiatutkijana. Aiemmin hän on toiminut
immunologian asiantuntijana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (2013-2015),
tutkimusryhmän johtajana kliinisen lääketieteen yksikössä (2014-2015), Suomen
akatemian tutkijatohtorina kliinisen lääketieteen yksikössä (2011-2014) ja
projektitutkijana (kliinisen lääketieteen yksikkö) ja tutkijatohtorina (neurologian
yksikkö) (2007-2010).
Anu Kauppisen julkaisuluettelo sisältää 94 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 11 muuta julkaisua, sekä yhden patentin. Hän
on
ohjannut
yhden
väitöskirjatyön
ja
ohjaa
parhaillaan
kuutta.
Tutkimusrahoitusta Anu Kauppinen on hankkinut yksin tai konsortioiden jäsenenä
tenure track -kautensa aikana (1.6.2015 jälkeen) yli miljoona euroa Suomen
akatemiasta ja säätiöistä.
Anu Kauppinen on toiminut apulaisprofessorina (tenure track) 1.8.2015 alkaen.
Tiedekunnan Tenure track- toimikunta on arvioinut hänen edistymistään kaudella
suhteessa apulaisprofessorikaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja todennut, että
vakinaistamispolulla edetään kutsumenettelyyn professoriksi. Täsmentävän
sopimuksen kaikki kriteerit täyttyvät ja Anu Kauppinen on saavuttanut itsenäisen
tutkimusryhmän johtajan aseman, mikä on nähtävissä julkaisutoiminnassa
senioritutkijan asemana, hankitun tutkimusrahoituksen määrässä ja toiminnassa
hankkeen vastuullisena johtajana.
Dosentti Anu Kauppisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Anu Kauppinen täyttää kutsumenettelyn
edellytykset professorin, farmaseuttinen solubiologia ja immunologia, tehtävään.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua
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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
(Professor) palvelussuhteeseen 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,
farmaseuttinen
solubiologia
ja
immunologia,
tehtävän
tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön
edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös,
että professorin, farmaseuttinen solubiologia ja immunologia, tehtävään
kutsuttavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Anu Kauppisen kutsumiseksi tehtävään. Anu Kauppisen
suostumus on liitteenä 3.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

10
11
12

CV ja julkaisut Kauppinen
Suostumus_AK
Tehtäväntäyttöseloste Farm solubiol ja immunol
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Professorin, hoidon vaikuttavuus, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Anna-Maija
Tolppasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen
yliopiston
farmasian
laitos
on
esittänyt
strategisessa
henkilöstösuunnitelmassaan
vuosille
2019-2021,
että
vakinaistamispolun
vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Anna-Maija Tolppanen
voidaan kutsua professorin, hoidon vaikuttavuus, tehtävään toistaiseksi.
Terveystieteiden tiedekunnan tenure track- toimikunta on arvioinut täsmentävien
kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure track)
Anna-Maija Tolppasen kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja
asiantuntija-arviointi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta,
farmasian laitos.
Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:
Anna-Maija Tolppanen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 2005 Kuopion
yliopistossa ja filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2009 Kuopion yliopistossa.
Analyyttisen epidemiologian dosentin arvo hänelle on myönnetty vuonna 2012
Itä-Suomen yliopistosta.
Anna-Maija Tolppanen toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston farmasian
laitoksella apulaisprofessorina (tenure track) ja akatemiatutkijana. Aiemmin hän
on
toiminut
kehityspäällikkönä
Itä-Suomen
yliopistossa
(2013-2015),
tutkijatohtorina kliinisen lääketieteen yksikössä (2011-2013) ja tutkijana Bristolin
yliopistossa (2006-2009).
Anna-Maija Tolppasen julkaisuluettelo sisältää 100 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 8 muuta julkaisua. Hän on ohjannut kaksi
väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan seitsemää, joista pääohjaajana kuutta.
Tutkimusrahoitusta Anna-Maija Tolppanen on hankkinut yksin tai konsortioiden
jäsenenä tenure track -kautensa aikana (1.6.2015 jälkeen) yli miljoona euroa
Suomen akatemiasta ja säätiöistä.
Anna-Maija Tolppanen on toiminut apulaisprofessorina (tenure track) 1.8.2015
alkaen. Tiedekunnan Tenure track- toimikunta on arvioinut hänen edistymistään
kaudella suhteessa apulaisprofessorikaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja todennut,
että vakinaistamispolulla edetään kutsumenettelyyn professoriksi. Täsmentävän
sopimuksen kaikki kriteerit täyttyvät ja Anna-Maija Tolppanen on saavuttanut
itsenäisen
tutkimusryhmän
johtajan
aseman,
mikä
on
nähtävissä
julkaisutoiminnassa senioritutkijan asemana, hankitun tutkimusrahoituksen
määrässä ja toiminnassa hankkeen vastuullisena johtajana.
Dosentti Anna-Maija Tolppasen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Edellä
esitetyillä
perusteilla
dosentti
Anna-Maija
Tolppanen
täyttää
kutsumenettelyn edellytykset professorin, hoidon vaikuttavuus, 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.
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Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin
(Professor) palvelussuhteeseen 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, hoidon vaikuttavuus, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, hoidon
vaikuttavuus, tehtävään kutsuttavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä
tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään
kutsumenettelyä dosentti Anna-Maija Tolppasen kutsumiseksi tehtävään.
Anna-Maija Tolppasen suostumus on liitteenä 3.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Professorin, ravitsemustiede, kliininen ravitsemustiede, tehtävän
hoitaminen, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

sijaisuuden

Terveystieteiden
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

tiedekunnan § 8

20.03.2019

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 kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen
yksikössä on avoimena työstävapautuksen johdosta ravitsemustieteen, kliininen
ravitsemustiede, professorin tehtävä 31.12.2021 saakka. Sijaisuutta hoitamaan
on yksiköstä esitetty ma. professori Kirsi Virtasta, jonka osalta tehtävän kohdalla
kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen
myötä.
Sijaisuuden hoidon perusteiksi esitetään seuraavaa:
Kirsi Virtanen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1994 Turun
yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2003 Turun yliopistossa.
Kokeellisen isotooppilääketieteen ja positroniemissiotomografian dosentin arvo
hänelle on myönnetty vuonna 2012 Turun yliopistosta.
Kirsi Virtanen toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksella,
kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä ravitsemustieteen,
kliininen ravitsemustiede, ma. professorina. Aiemmin hän on toiminut
apulaislääkärinä Turun yliopistollisessa sairaalassa (4 kk 2017), akatemiatutkijana
(2012-2017) ja tutkijatohtorina Turun PET keskuksessa (2004-2012).
Kirsi Virtasen julkaisuluettelo sisältää 81 kansainvälistä vertaisarvioitua
tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 12 muuta julkaisua. Hän on ohjannut kolme
väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan kahta. Tutkimusrahoitusta Kirsi Virtanen on
hankkinut vuoden 2012 jälkeen yli miljoona euroa eri lähteistä.
Dosentti Kirsi Virtasen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin
(Professor) palvelussuhteeseen 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, ravitsemustiede, kliininen ravitsemustiede, tehtävän määräaikaisen
sijaisuuden
hoitamista
koskeva
tehtäväntäyttöseloste
on
liitteenä
2.
Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja
tehtävämääritykset. Selosteessa ei vaadita, professorin, ravitsemustiede, kliininen
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ravitsemustiede, tehtävään sijaiseksi otettavalta käytännöllistä perehtyneisyyttä
tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että sijaisuutta hoitamaan otetaan dosentti
Kirsi Virtanen.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen. Dekaanin Jussi Pihlajamäki ei osallistunut asian käsittelyyn.
Puheenjohtajana asiakohdassa toimi Katri Vehviläinen-Julkunen.

Liitteet
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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 seuraavat tehtävät:
Hoitotieteen laitos
 Yliopistonlehtori, hoitotiede, 1.8.2019 alkaen toistaiseksi
Lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen
yksikkö
 Yliopistonlehtori, kansanterveystiede, 1.9.2019 alkaen toistaiseksi
Yliopistonlehtorin, kansanterveystiede, päävastuualueena on terveystieteisiin
(terveyden
edistäminen,
lääketieteen
kansanterveystieteen
kurssit,
kansanterveystiede) liittyvää opetusta ja sen kehittämistä, opinnäytetöiden
tieteellistä ohjausta perus- ja jatkokoulutettaville, tieteellinen tutkimustyö, sekä
mahdollisuuksien mukaan myös muu kehittämis- ja yhteistyö eri verkostoissa.
Koska opetusta on osin myös englanninkielellä, riittävää englanninkielen taitoa
edellytetään.
Yliopistonlehtorin, hoitotiede, tehtäviin kuuluu ensisijaisesti perustutkintoihin
liittyvä
opetus
ja
opinnäytetöiden
ohjaus
hoitotieteen
oppiaineessa.
Opetustehtävien lisäksi yliopistonlehtori osallistuu koulutuksen kehittämiseen ja
oman alansa tutkimukseen, tutkijakoulutukseen ja tutkimushankkeisiin.
Yliopistonlehtorille voi kuulua myös hallinnollisia tehtäviä.
Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättänee po. tehtävänaloista esityksen
mukaisesti.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset

Päätös:

Esityksen mukainen.
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MDP in General Toxicology kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2020
opetussuunnitelman vahvistaminen
Farmasian laitoksella on valmisteltu MDP in General Toxicology kansainvälisen
maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020 (esitys liitteenä).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4. pykälän 4 kohdan mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

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

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa MDP in General Toxicology kv-maisteriohjelman
lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

18
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Hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle 2019 - 2020
Hoitotieteen laitoksella on valmisteltu hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelma
lukuvuodelle 2019 - 2020 (esitys liitteenä). Opetussuunnitelmaan sisältyvien
opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu Share Point -alustalle, josta ne
ovat nähtävissä.
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

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

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa hoitotieteen pääaineen lukuvuoden 2019 - 2020
opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

19
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Ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistaminen
lukuvuodelle 2019-2020
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu
ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020
(esitys liitteenä). Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu Share Point -alustalle, josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaeuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa ravitsemustieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2019-2020 opetussuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman 2018-2020 muutosten
vahvistaminen kevätlukukaudelle 2019
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä on valmisteltu
terveyden
edistämisen
tutkinto-ohjelman
lukuvuosien
2019-2020
opetussuunnitelman muutosesitykset kevätlukukaudelle 2019 (esitys liitteenä).
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4
§:n
4
kohdan
mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

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

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman
lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelmaan esitetyt muutokset esitetyn
mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodeksi
2019-2020
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäännön
9,4
§:n
4.
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvostontehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista sekäopiskelijoiden valintaperusteista.
Tiedekuntaneuvoston
käsiteltävänä
ja
vahvistettavana
ovat
nyt
tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat. Tohtoriohjelmien sisältöjä on suunniteltu
tämän hetkisen jatkokoulutustarjonnan ja jatkokoulutukseen soveltuvien
muiden opintojaksojen pohjalta. Liitteessä 1 esitetään kootusti sekä
opintojaksotarjonta että kunkin opintojakson
soveltuvuus
tiedekunnan
tohtoriohjelmilla opiskelevien henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.
Jatko-opintoihin terveystieteiden tiedekunnassa voi sisällyttää muita (kuin
jatko-opintojaksoista myönnettäviä) suorituksia seuraavan yleisperiaatteen
mukaan:

seminaareista enintään 8 op

koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op

työskentelystä yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa
enintään 8 op

tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly
väitöskirjatyöhön (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta; 3-5 op) tai
muuhun opintokokonaisuuteen. Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista
myönnettävä opintopistemäärä perustuu jatko-opiskelijan pääohjaan
antamaan lausuntoon.

kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta; 6-10 op(100 sivua
= 1,5 op)

erillisarvosanoista (soveltuvin osin)

suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta 8 op
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat esitetyn
mukaisesti lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintojen (proviisoreille ja farmaseuteille)
opetussuunnitelman ja valintaperusteiden vahvistaminen lukuvuodelle 2019-2020
Itä-Suomen
yliopiston
johtosäänön
9.4
pykälän
4
kohdan
mukaan
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
päättää
opetussuunnitelmista
ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Farmasian
laitoksella
on
valmisteltu
erikoistumisopintojen opetussuunnitelma
2019-2020 (esitys liitteenä).

apteekkija
sairaalafarmasian
ja valintaperusteet lukuvuodelle

Erikoistumisopinnot on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille sekä vastaavan
ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Opiskelijoita otetaan enintään 20.
Erikoistumiskoulutusmaksu on 100 euroa per opintopiste. Aikaisemmin
tunnistetun osaamisen (AHOT) kautta hyväksytyistä opinnoista peritään 20 euroa
per opintopiste. Kokonaiskustannukset ovat proviisorille korkeintaan 6000 euroa
ja farmaseutille 4000 euroa. Maksu suoritetaan lukukausittain.
Opintojen laajuus on proviisoreille 60 op ja farmaseuteille 40 op. Koulutus
koostuu monimuoto-opinnoista.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin
yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Tavoitteellinen suoritusaika on proviisoreilla 4 vuotta ja farmaseuteilla 3 vuotta.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintojen
(proviisoreille
ja
farmaseuteille)
lukuvuoden
2019-2020
opetussuunnitelman ja valintaperusteet esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

24

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus opetussuunitelma

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§ 16

3/2019

22 (27)

20.03.2019

Biolääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle
2019-2020
Biolääketieteen yksikössä on valmisteltu biolääketieteen koulutusohjelman
opetussuunnitelma
lukuvuodelle
2019-2020
(esitys
liitteenä).
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu Share
Point -alustalle, josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen
yliopiston
tutkintosäännön
19
§:n
mukaan
jokaisesta
tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
vuosittain.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa biolääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden
2019-2020 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

25

120319_Biolääketiede opetussuunnitelma1920

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja
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MDP in Biomedicine kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2021
opetussuunnitelman vahvistaminen
Biolääketieteen yksikössä on valmisteltu MDP in Biomedicine kansainvälisen
maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle 2019-2021 (esitys liitteenä).
Opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen opintojaksokuvaukset on koottu
SharePoint -alustalle, josta ne ovat nähtävissä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön
tiedekuntaneuvoston
tehtävänä
on
tutkintovaatimuksista.

9.4 pykälän 4 kohdan mukaan
päättää
opetussuunnitelmista
ja

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

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa MDP in Biomedicine kv-maisteriohjelman
lukuvuoden 2019-2021 opetussuunnitelman esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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LL Henrikki Nordmanin väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Henrikki Nordmanin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Impact of birth size
and early growth on cardiometabolic risk factors in prepubertal children on
tarkastettu julkisesti 1.3.2019. Vastaväittäjä, dosentti Päivi Tapanainen (Oulun
yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, dosentti Tiina Laine (Helsingin
yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto) ja dosentti Marja-Terttu Saha
(Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto), puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä 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
Henrikki Nordmanin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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FM Veijo Nurmisen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Veijo Nurmisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Regulation of vitamin D
target genes in human monocytes on tarkastettu julkisesti 22.2.2019.
Vastaväittäjä, professori Moray Campbell (Ohio State University), puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori Patsie Polly
(University of New South Wales) ja professori Martin Tenniswood (University at
Albany | State University of New York), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä 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
Veijo Nurmisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty

Päätös:

Esityksen mukainen.
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MSc Cindy Guerrero Toron väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Arja Afflekt
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan 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 Cindy Guerrero Toron väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus The role of
purinergic, 5-hydroxytryptaminergic and glutamatergic receptors in rat peripheral
trigeminal nociception: Implications for migraine pain on tarkastettu julkisesti
11.2.2019. Vastaväittäjä, professori Cristina Tassorelli (University of Pavia),
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori
Michael Fischer (Medical University of Vienna) ja professori Antti Pertovaara
(Helsingin yliopisto), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian
tohtorin tutkintoa varten. Professori Fischer esittää arvosanaksi hyväksytty ja
professori Pertovaara kiittäen 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
Cindy Guerrero Toron väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.
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