Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö
TT lähipalvelut / YPA
Sihteeri
Miettinen Henna

Pääasialliset työtehtävät / oppiaineet
Osastosihteeri
Yksikön henkilöstöasiat
- työsop.asiat kl.opett., prof. jne (perusraha + tohtorikoulu, osin myös
ulkop.rah.), työsop.tallennus (kts. edellä, pl. prof.), neuvonta ym. ja
yht.hlö henkilöstöasioissa / rekrytoinneissa ym., perehdytysasioita,
puh.luettelotiedot ja s-postilistat (ylläpito), käytt.tunn.&kulkuoik.yht.hlö
Kirurgia (ml. fysiatria) + TULES-tutk.yksikkö
- oppiaineen ja tutk.yks. talous- ja henkilöstöasiat ml. ulkopuolinen
rahoitus (as.tark., laskutus, budj, matkalaskut, toim.tarv. ym. hankinnat)

Sähköposti

Puhelin

Työhuone/sis.posti

henna.miettinen@uef.fi

040-355 3851
tai
017-172 613

KYS, rak. 3, 3. krs

irene.karhunen@uef.fi

040-355 2889

Medistudia 4228/1
Postiosoite:
Terveystieteiden
tiedekunta, Canthia

eija.partanen@uef.fi

050 430 2875

Canthia 4056
Postiosoite:
Terveystieteiden
tiedekunta, Canthia

(Yliopistopalvelut, Henkilöstöpalvelut, TT tdk lähipalv.)
Karhunen Irene

Taloussihteeri
Yksikön yhteiset talousasiat
- budjetointi, raportointi, ym.
Kl. fysiologia ja isotooppilääketiede, kl. radiologia, kl. neurofysiologia,
silmätaudit
- em. oppiaineiden talousasiat (ml. ulkopuol.rah.)
Kliininen mikrobiologia, tutk.
- Akatemia
Sisätaudit tutk.
- Akatemia, EU
Taitostudia
Kliinisen tutkimuskeskuksen yhteiset
- KTK, kulutusraha
Lääketieteen laitoksen yhteiset
- taloussiht. tehtäviä

(Yliopistopalvelut, Talouspalvelut, TT tdk lähipalvelut)
Partanen Eija

Taloussihteeri
Anestesiologia ja tehohoito, iho- ja sukupuolitaudit, kl. kemia, korva-, nenäja kurkkutaudit, lastentaudit, lastenpsykiatria, naistentaudit ja synnytys,
neurokirurgia, syöpätaudit, oikeuspsykiatria, sisätaudit, keuhkosairaudet,
psykiatria (ml. nuorisopsykiatria), kl.mikrobiologia
- em. oppiaineiden talousasioita, kulutusrahat, sivutoimisen
tuntiop.palkkiot, matkalaskut, hankinnat jne., Sole-neuvontaa,
ulkopuol.rah.tutk.hlöstön työsopimustall. & neuvonta

(Yliopistopalvelut, Talouspalvelut, TT tdk lähipalvelut)

JauhiainenBruun Ritva

Osastosihteeri
TT YPA:
- Työtodistukset, palkkiot
Yksikön tehtävät:
- Sivutoimisen tuntiopetuksen ja palkkioiden kesk.tallennus
- Kl. yks.joryn ja yksikkökokousten sihteerin tehtävät + siihen liittyvät työt
mm. yksikön johtajan päätökset ja kokousvaraukset
- Yksikön verkkosivujen päivitys /viestintäyhdyshenkilö
Lastentaudit, lastenpsykiatria, ihotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit,
naistentaudit
- em. oppiaineiden SoleTM-neuvonta
Lastentautien ns. juoksevat asiat esim. avainasiat ja atk-käyttölupa-asiat,
lastentautien ja lpsyn meetingasiat,

ritva.h.jauhiainen@uef.fi

046-9211 827

KYS, rak. 6, 5. krs,
h. 513

mari.tikkanen@uef.fi

040-522 2474

Neurologia, KTK/
Aivotutkimusyksikkö,
Mediteknia,
h. 3064

katja.kostian-kokko@uef.fi

040-355 3770

Ca/ 5056

(Yliopistopalvelut / Henkilöstöpalvelut, Tt tdk lähipalvelut)
Tikkanen Mari

Tutkimus- ja taloussihteeri
Neurologia
- tutkimus- ja taloushallinto (ulkopuolinen rahoitus)

(Yliopistopalvelut, Talouspalvelut, TT tdk lähipalvelut)
Kostian-Kokko
Katja

Taloussihteeri
Kliininen patologia ja oikeuslääketiede
- em. oppiaineen talous- ja henkilöstöasioita
Kl. tutk. keskus/ Sisätaudit / tutk.
- taloussihteerin tehtävät ja Sole-asiat, mm. palvelutoiminta, NIH
Hammaslääketiede
- em. yksikön talousasiat

(Yliopistopalvelut, Talouspalvelut, TT tdk lähipalvelut)
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LISÄKSI:
Oikeuspsykiatrian oppiaineen asioita hoitaa osittain myös sihteeri Aija Räsänen (Niuvan henkilökuntaa), sähköposti: aija.rasanen@niuva.fi, puh. 0295 242 222, Fax: 3682 419,
Niuvanniemen sairaala, hallintorakennus
Neurologian asioita hoitavat tutkimus- ja taloussihteeri Mari Tikkasen lisäksi seuraavat henkilöt:

Neurologian tohtorikoulutettavat:
o osastosihteeri Sonja Rissanen (Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede), sähköposti: sonja.rissanen@uef.fi, puh. 040 355 2905, Canthia 3070

Neurologian toimistotarviketilaukset
o osastosihteeri Maarit Närhi (Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede), sähköposti: maarit.narhi@uef.fi, puh. 050-3609 123, Mediteknia 4050

