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Tuula Vasankari on aloittanut Turun yliopiston työelämäprofessorina lääketieteellisessä tiedekunnassa
1.6.2016. Vasankari työskentelee päätoimisesti Filha ry:n (Finnish Lungh Health Association) pääsihteerinä.
Aiemmat työtehtävät
• Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• keuhkosairauksien asiantuntijalääkäri, Filha ry
• erikoislääkäri, keuhkosairauksien klinikka, Turun yliopistollinen keskussairaala
Kansainvälinen toiminta
• TB-Netin (Eurooppalainen tuberkuloositutkijoiden verkosto), KNCV:n (Hollannin
tuberkuloosijärjestö), Karolinskan (Tukholma) ja Filhan muodostaman tuberkuloosin koulutusverkoston perustajajäsen ja ohjausryhmän jäsen
• WHO:n tuberkuloosiasioiden pysyvä asiantuntija ja kansallisen WHO:n Collaborating Centerin johtaja
• ECDC:n pysyvä tuberkuloosiasiantuntija ja mm. tieteellisen asiantuntijaryhmän
puheenjohtaja ECDC:n suosituksessa uusien tuberkuloosilääkkeiden ja -lääkeyhdistelmien käytöstä

Merkittävät luottamustoimet
• Suomen Tarttumattomat sairaudet -verkoston johtoryhmän puheenjohtaja
• Suomen ASH:n (Action on Smoking and Health) hallituksen jäsen
• Valtakunnallisen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
• Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman (STM:n ohjelma) työryhmän puheenjohtaja
• Kansallisen allergiaohjelman sihteeristön jäsen
• Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiön valtuuston jäsen
Keskeisimmät tutkimusaiheet
• tuberkuloosin epidemiologia
• keuhkoahtaumataudin epidemiologia
• varusmiesten tupakkatuotteiden käyttö
• keuhkosyövän hoito
Yksikön perustelut työelämäprofessori- eli Professor of Practice -rekrytoinnille
• Keuhkosairausopin professor of practice tehtävän tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien kansanterveyttä, kehittää kansallisesti keinoja ennaltaehkäisevän
toiminnan kehittämiseksi ja tehdä tieteellistä tutkimusta alalta.
• Professor of Practice tehtävässä Vasankarilla on mahdollisuus entisestään vahvistaa
keuhkosairauksien tutkimuksen nykytilaa Turun yliopiston vaikutusalueella yhteistyössä yliopiston osa-aikaisen keuhkosairausopin professorin ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kliinisten tutkijoiden kanssa.
• Hänen aktiivinen osallistumisensa alan tutkimukseen ja opetukseen ylläpitää ja
vahvistaa lääkäreiden keuhkosairauksien osaamista sekä alan statusta Suomessa.
• Hänen toimintansa tukee ja vahvistaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan keuhkosairauksien koulutusta sekä perus- että erikoiskoulutuksen tasolla ja
lisännee myös tutkimustoiminnan vahvistumisen kautta alan tieteellistä jatkokoulutusta ja julkaisutoimintaa.
Tavoitteet Professor of Practice -kaudelle
• edistää keuhkosairauksien ehkäisyä kuten pyrkiä vähentämään tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käyttöä
• kehittää keuhkosairauksien opetusta ja osaamista terveydenhuollon eri toimipisteissä
• lisätä yhteistyötä ja tietoa keuhkosairauksia hoitavien tahojen, virastojen ja päättäjien keskuudessa
• lisätä keuhkosairauksien tutkimusta useilla eri osa-alueilla
Linkki julkaisuluetteloon
• www.utu.fi/vasankari-tuula

