Terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§4

20.12.2017

Dekaanin esitys rehtorille yliopistotutkijan (Tenure Track), Nutrigenomics, tehtävään
otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti
tiedekunnassa on ollut haettavana viisi vakinaistamispolun tehtävää tiedekunnan
strategisilla tutkimusalueilla. Yksi näistä on yliopistotutkijan/apulaisprofessorin,
Nutrigenomics tehtävä.
Yliopistotutkijan / apulaisprofessorin, Nutrigenomics, tehtävänä on kehittää yksilöllisiä
geneettisen taustan huomioivia ravitsemushoitoja ja luoda yhteistyöverkostoja
ravitsemusta lähellä olevien tutkimusalueiden (kardiovaskulaariset ja metaboliset
sairaudet, neurotieteet ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet) kanssa.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Vakinaistamispolun
mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva
tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää
professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (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§). Hakukuulutuksessa on ilmoitettu, että tehtävään kuuluva opetus
ja ohjaus voidaan hoitaa englanninkielellä. Dekaani on myöntänyt erivapauden
kielitaitovaatimukseen 8.12.2017.
Tehtävän hakukuulutus julkaistiin 23.8.2017. Määräaikaan 22.9.2017 mennessä
tehtävää haki viisi henkilöä: Derenji Ferreira de Mello Laaksonen Vanessa (Laaksonen
Vanessa), Gandhi Dipal, Hanhineva Kati, Molnár Ferdinand ja Yary Teymoor.
Hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla
(Md-4088).
Tehtävän
täyttöä
on
valmistellut
dekaanin
asettama
työryhmä,
jonka
puheenjohtajana toimi professori Jussi Pihlajamäki (ei osallistunut hakemusten
arviointiin, haastatteluihin, eikä esityksen tekemiseen) ja jäseninä professorit
Veli-Matti Kosma, Mikko Hiltunen ja Anna-Liisa Levonen sekä sihteerinä johtava
hallintopäällikkö Riikka Pellinen. Työryhmä on arvioinut hakemukset ja päättänyt,
että tehtävä avataan yliopistotutkijan tasolta. Työryhmä on haastatellut kolme
ansioituneimmiksi katsomaansa hakijaa.
Työryhmän laatima valintamuistio sisältäen hakijoiden vertailun on asialistan
liitteenä.
Valintamuistiossaan työryhmä ehdottaa tiedekuntaneuvostolle, että yliopistotutkijan
(Tenure Track), Nutrigenomics, tehtävään (vaativuustaso 6) otetaan 1.1.2018 alkaen
neljän vuoden määräajaksi PhD, dosentti Vanessa Derenji Ferreira de Mello
Laaksonen. Määräaikaisen täytön perusteena on määräaikainen opetus- ja
tutkimustehtävä (Tenure Track).
PhD, dosentti Vanessa Derenji Ferreira de Mello Laaksonen täyttää yliopistotutkijan
(tenure track) tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (§30) mukaan tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtaja päättää, onko professorin ja vakinaistamispolkuun kuuluvaa tehtävää
hakeneen annettava opetusnäyte. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on
päättänyt 8.12.2017, ettei tehtävään esitettävältä vaadita opetusnäytettä.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen vakinaistamispolun yliopistotutkijan tehtävän täyttämisestä akateemiselle
rehtorille tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:
Esityksen mukainen.

