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Lastentautiopin professorin tehtävän tuli avoimeksi 31.1.2013 lukien profes-
sori Olli Simellin irtisanouduttua tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tehtävän täyttöprosessi käynnistettiin ja tehtävän muutettiin osa-aikaisen 
professorin tehtäväksi. Dekaani hyväksyi tehtäväselosteen 13.2.2013 ja  tehtävä 
julistettiin haettavaksi.

Hakuajan päättymiseen 21.3.2013 mennessä tehtävää olivat hakeneet: Terho 
Heikkinen, Kirsi Jahnukainen,Tuomas Jartti, Kaija-Leena Kolho, Liisa Lehto-
nen, Harri Niinikoski.

Dekaani asetti valmisteluryhmän valmistelemaan professorin tehtävän 
 täyttöä 25.4.2013.

Dekaanin asettaman valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi professori 
Tarja Laitinen ja jäseninä professori Jarmo Oksi, professori Seija Grénman, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustaja, muutosjohtaja Hanna Mäkä-
räinen ja opiskelijajäsenenä lääketieteen opiskelija Jetro Tuulari. Valmistelu-
ryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Sanna-Mari Tammilaakso.

Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimivat professori professori  Andrew 
Bush (Imperial College, Lontoo), professori Vineta Fellman (Lundin  yliopisto) 
ja professori Raimo Voutilainen (Itä-Suomen yliopisto).

Tiedekunnan johtokunta esitti valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti 
7.5.2014 rehtorille, että lastentautiopin professorin osa-aikaiseen tehtävään 
otetaan dosentti Liisa Lehtonen 1.7.2014 lukien toistaiseksi.

Turun yliopiston rehtori päätti 22.5.2014, että lastentautiopin professorin 
osa-aikaiseen tehtävään otetaan dosentti Liisa Lehtonen 1.7.2014 alkaen 
toistaiseksi.



Professori Lehtonen on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan  seu raavat 
tiedot:

Liisa Annikki Lehtonen. syntynyt 14.12.1962 Oulussa. Äiti Anja Lehtonen 
o.s. Leskinen, isä Pekka Lehtonen. 

Olen suorittanut ylioppilastutkinnon Kiimingin lukiossa (v. 1981), lääketieteen 
lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa (v. 1986) sekä lastentautien erikois-
lääkärin (v. 1993), lääketieteen tohtorin (v. 1994) ja neonatologian suppean alan 
erikoislääkärin tutkinnot (v. 1996) Turun yliopistossa. Minut nimitettiin neona-
tologian dosentiksi Turun yliopistoon v. 2002. Laillistetun lääkärin oikeudet sain 
Suomessa v. 1987 ja USA:ssa (ECFMG) v. 1997; lastenlääkärin ja neonatologin 
oikeudet Ruotsissa v. 2011.

Aloitin lääkärinurani orientoivan vaiheen lääkärinä Tornion terveyskeskuk-
sessa (v. 1986–1987). Vierailin lastentautien klinikassa Booth Hall Children’s 
Hospital’ssa Manchesterissa Englannissa v. 1987. Jatkoin  erikoistumiskoulutustani 
apulaislääkärinä Kainuun keskussairaalassa (v. 1987–1990), jossa noin vuoden 
jaksot naistentaudeilla, lastentaudeilla ja anestesiaklinikassa antoivat hyvän poh-
jan neonatologin uralle. Lastentauteihin erikoistumiseen kuuluvan yliopistokou-
lutukseni tein Tyksin lastenklinikalla (v. 1990–1993), jonka jälkeen toimin neo-
natologian vt erikoislääkärinä Tyksin lastenklinikka (v. 1993–1996), jonka aikana 
väittelin imeväisen koliikin syistä ja ennusteesta. 

Tein tutkimustyötä post-doctoral vaiheen tutkijana (Research Fellow) McGill yli-
opistossa Montrealissa (v. 1996–1997). Urani kannalta merkittävä koulutusvaihe 
oli 3-vuotinen amerikkalainen neonatologikoulutus (Neonatology Fellow) Rain-
bow Babies’ and Children’s Hospitalissa Clevelandissa USA:ssa (v. 1997–2000). 
Tyksiin palattuani toimin ensin neonatologian erikoislääkärinä (v. 2000–2002), 
sen jälkeen vt osastonylilääkärinä (v. 2002–2003) ja vuodesta 2003 alkaen osas-
tonylilääkärinä. Vastuualueenani on vastasyntyneiden sairaanhoito, ja olen ollut 
vastasyntyneiden sairaanhoidon vastuualuejohtaja Tyksin uudistuneessa organi-
saatiossa v. 2013 alusta lähtien. Sydäntäni lähellä on sekä kliinisessä työssä että 
tutkimustyössäni keskosten hoidon kehittäminen keskosten kehitysennusteen pa-
rantamiseksi. Perhekeskeisen hoidon kehittämisideoita kartuttaakseni työskente-
lin neonatologian ylilääkärinä Uppsalan yliopistollisessa sairaalassa 7 kuukauden 
ajan v. 2011. Olen toiminut aktiivisesti sairaalasuunnittelussa mm. vetämällä Elä-
män alku -ryhmää, joka teki toiminnallisen suunnitelman raskauden, synnytys-
ten ja vastasyntyneiden hoidon kokonaisuuden tilatarpeista v. 2012. 

Olen toiminut lastentautiopin professorina (aluksi määräaikaisena) v. 2013 alusta 
lähtien vastuualueenani lastentautien erikoislääkärikoulutus.   



Tutkimustyöni alkoi väitöskirjatyöllä imeväisen koliikista, joka valmistui v. 1994. 
Vauvan käyttäytymistä koskeva tutkimustyöni on suuntautunut nykyään keskos-
vauvojen käyttäytymiseen ja kehitykseen tavoitteena parantaa keskosten kehi-
tysennustetta. Tutkimukseni punainen lanka on keskosen aivojen suojaaminen 
ja sitä kautta normaalin kehityksen tukeminen. Hoidon vaikuttavuuden paranta-
miseksi olen tehnyt tutkimusta valtakunnallisesta keskosten hoidon organisoin-
nista ja kustannustehokkuudesta. Vanhempien roolin vahvistaminen keskosten 
sairaala hoidossa on tämänhetkinen painopistealueeni sekä hoidon kehittämisessä 
että tutkimuksessani. 

Olen ohjannut 10 väitöskirjaa, joiden lisäksi 3 väitöskirjaohjausta on meneillään. 
Olen vastuututkija Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky 
imeväisiästä kouluikään (PIPARI) -tutkimuksessa, Performance, Effectiveness 
and Cost of Care Episodes (PERFECT) -hankkeen keskostutkimuksessa, Van-
hemmat Vahvasti Mukaan -koulutusohjelman evaluaatiotutkimuksessa sekä Se-
paration and Closeness Experiences in Neonatal Care Environment (SCENE) 
-tutkimusryhmän International Closeness Survey -tutkimuksessa. 

Olen toiminut Suomen Lääkärilehden tieteellisessä toimituskunnassa (v. 2004–
2008) ja toimin nykyään Acta Paediatrican tieteellisenä toimittajana (alkaen  
v. 2010). Luottamustehtäviä olen hoitanut Suomen Perinatologisen Seuran hal-
lituksessa v. 2002–2006, sen Suomen Neonatologit -alajaoksen hallituksessa v. 
2001–2009, josta puheenjohtajana v. 2006–2009 ja Nordic Neonatal Meeting 
Advisory Board’ssa v. 2001 alkaen sekä VALVIRA:n asiantuntijalääkärinä v. 2004 
alkaen. 

Olen iloinen seuraavista tunnustuspalkinnoista: Turun yliopistojen ”Vuoden do-
sentti” v. 2008. Kevyt ry:n tunnustuspalkinto ”Vuoden keskosvaikuttaja” v. 2011, 
Turunmaan Duodecim seuran tunnustuspalkinto v. 2012. 

Olen julkaissut 105 alkuperäistä, kansainvälistä tieteellistä artikkelia, 15 kat-
sausartikkelia kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisusarjoissa, 15 pääkirjoitusta 
tai mielipidekirjoitusta kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusar-
joissa ja oppikirjan kappaleen Fanaroff & Martin’s Neonatal Perinatal Medicine 
-kirjassa (10. painos) sekä useita kotimaisia oppikirjojen kappaleita.

Vapaa-aikanani harrastan mm. pianonsoittoa, melontaa ja laskettelua ja rentou-
dun kesämökillämme luonnonhelmassa.


