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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, kliininen mikrobiologia,
tehtävään (32105 UEF) 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 yliopistonlehtorin (kliininen mikrobiologia, UEF 32105 tehtävä)
toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa, FT, dosentti Tanja Pessi ja FT
Marja Rytkönen-Nissinen.
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§).
Molemmilla hakijoilla on tehtävään vaadittava tohtorintutkinto, sekä vaadittava
perehtyneisyys oppialaan ja hyvä opetustaito. Hakemusten ja haastattelujen
perusteella tehtävään päätettiin esittää valittavaksi FT Marja Rytkönen-Nissinen.
Marja Rytkönen-Nissisellä on pitempi yliopistollinen opetuskokemus (27 vuotta),
joista viimeiset viisi vuotta hammaslääketieteen opetuksessa ja vahva
perehtyneisyys kliiniseen mikrobiologiaan. Molemmat ovat ansioituneita tutkijoita;
Tanja Pessi on dosentti, mutta Marja Rytkönen-Nissisen tutkimus on integroitunut
olemassa olevaan tutkimuskokonaisuuteen. Lääketieteen laitoksen johtaja/kliinisen
mikrobiologian oppiaineen vastuuhenkilö ja hammaslääketieteen yksikön johtaja
esittävät 12.9.2017 päivätyssä kirjeessään, että Marja Rytkönen-Nissinen nimitetään
po. yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 1.10.2017 alkaen (liite 1).
Marja Rytkönen-Nissinen on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1990 ja
filosofian tohtoriksi vuonna 1997 Kuopion yliopistosta. Hän on toiminut
yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa 2012-2017 ja sitä ennen Kuopion ja
Itä-Suomen yliopistoissa assistenttina ja apulaisopettajana vuosina 1995-2012.
Hänellä on opetuskokemusta 27 vuoden ajalta ja hän on suorittanut 5 opintoviikkoa
yliopistopedagogisia opintoja, sekä antanut näyteluennon vuonna 2000. Marja
Nissinen-Rytkösen julkaisuluettelo sisältää 46 vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia.
FT Marja Rytkönen-Nissisen CV ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.
Esitys:
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen

Tiedekuntaneuvosto totesi, että FT, Marja Rytkönen-Nissinen täyttää johtosäännön
31§:ssä yliopistonlehtorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tiedekuntaneuvostoa
kuultuaan dekaani esittää akateemiselle rehtorille, että yliopistonlehtorin, kliininen
mikrobiologia, tehtävään (32105 UEF) otetaan FT, Marja Rytkönen-Nissinen
toistaiseksi.

