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Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track), Epigenomics, 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,
Epigenomics tehtävä.
Yliopistotutkijan / apulaisprofessorin, Epigenomics, tehtävään nimitettävällä tulisi olla
vahva tausta epigenetiikan tutkimuksessa (epigeneettiset muutokset, erityisesti DNA
metylaatio ja histonimodifikaatiot) tai tilastollisessa genetiikassa, biostatistiikassa,
laskennallisessa genomiikassa tai vastaavilla tutkimusalueilla. Valittavan tulisi kyetä
analysoimaan metylaatio- ja genotyypitys –aineistoja, eksomi/genomisekvensoinnin
tuloksia, sekä omata kokemusta populaatiotason genomiaineiston analyyseistä.
Molekyyli/solubiologian tuntemus katsotaan eduksi.
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§).
Tehtävän hakukuulutus julkaistiin 23.8.2017 ja hakua jatkettiin 31.10.2017 saakka.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki 6 henkilöä: Bhowmik Supdta, Heikkinen Sami,
Hennah William, Izadi Fereshteh, Molnár Ferdinand ja Saavalainen Päivi. Hakemukset
ovat nähtävissä kokouksessa ja ennen kokousta valmistelijalla (Md-4088).
Tehtävän
täyttöä
on
valmistellut
dekaanin
asettama
työryhmä,
jonka
puheenjohtajana toimi professori Kai Kaarniranta ja jäseninä professorit Ursula
Schwab, Jari Koistinaho ja Markku Laakso (ei osallistunut haastatteluihin, eikä
esityksen tekemiseen), sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö Riikka Pellinen.
Työryhmä on arvioinut hakemukset ja päättänyt, että tehtävä avataan
apulaisprofessorin tasolta. Työryhmä on haastatellut kaksi ansioituneimmiksi
katsomaansa hakijaa.
Työryhmän laatima valintamuistio sisältäen hakijoiden vertailun on asialistan
liitteenä.
Valintamuistiossaan
työryhmä
ehdottaa
tiedekuntaneuvostolle,
että
apulaisprofessorin (Tenure Track), Epigenomics, tehtävään (vaativuustaso 7) otetaan
15.3.2018 alkaen neljän vuoden määräajaksi FT, dosentti Sami Heikkinen.
Määräaikaisen täytön perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä
(Tenure Track).
FT, dosentti Sami Heikkinen täyttää apulaisprofessorin (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 12.2.2018, ettei tehtävään esitettävältä vaadita opetusnäytettä.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävän täyttämisestä rehtorille
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

