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Dekaanin esitys vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä
ja dekaanin esitys rehtorille yliopistotutkijan (Tenure Track), Neurobioinformatiikka,
tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja
tutkimushenkilöstön
neliportaisen
uramallin
vakituisten
tehtävien
ja
vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.
Yliopistotutkijan (Tenure Track), neurobioinformatiikka, tehtävänä on neurotieteen
tutkimus (erityisesti neurodegeneratiivisten sairauksien aivovamman ja epilepsian
tutkimus) soveltaen bioinformatiikkaa laajojen prekliinisten ja kliinisten tutkimus- ja
väestöaineistojen
tutkimukseen.
Erityisalana
on
korkean
kapasiteetin
-omiikka-teknologiat ja data-analyysimenetelmät. Tehtävänä on myös uusien
bioinformatiikan menetelmien ja ohjelmistojen kehittäminen ja niiden soveltaminen
neurotieteen tutkimukseen sekä prekliinisten/kliinisten aineistojen ja niihin liittyvän
infrastruktuurin hallinta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä neurotieteilijöiden
kanssa
yliopistotutkijan/apulaisprofessorin
tarjotessa
bioinformatiikan,
tiedonhallinnan ja data-analyysin asiantuntemusta. Lisäksi tehtäviin kuuluu
opinnäytetöiden, erityisesti väitöskirjojen ohjausta, alaan liittyvää mahdollista muuta
opetusta ja erityisesti täydentävän rahoituksen hankkiminen sekä muut erikseen
sovittavat tehtävät neurotieteen tutkimusalueen kehittämiseen liittyen.
Terveystieteiden tiedekunta on nimittänyt 1.9.2015 alkaen yliopistotutkijan,
neurobioinformatiikka (Tenure track) tehtävään FT Jussi Paanasen neljän vuoden
määräajaksi. Po. tehtävän nyt vapautuessa biolääketieteen yksikkö esittää tehtävää
täytettäväksi uudelleen yliopistotutkijan tehtävänä 15.3.2018 alkaen neljän vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja
opetustehtävä.
Tehtävään esitetään otettavaksi aiemman julkihaun perusteella PhD, Antonio Neme
Castillo. Antonio Neme Castillo sijoittui mainitussa aiemmassa bioinformatiikan
tenure track- haussa toiseksi. Biolääketieteen yksikön esitys ja aiemman haun
valintamuistio liitteenä 1. Antonio Neme Castillon CV ja julkaisuluettelo liitteenä 2.
Vakinaistamispolun mukaiseen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavalla tulee
olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito (Itä-Suomen yliopiston
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 19.2.2018.
PhD Antonio Neme Castillo
kelpoisuusvaatimukset.

täyttää

yliopistotutkijan

(tenure

track)

tehtävän

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen mukaan dekaani
1. hyväksyy vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalan tiedekuntaneuvoston
käsittelyn jälkeen
2. tekee esityksen yliopistotutkijan (tenure track) tehtävän täyttämisestä
akateemiselle rehtorille tiedekuntaneuvostoa kuultuaan

Rehtorin 28.5.2015 tekemän päätöksen mukaan apulaisprofessorin (Tenure Track)
tehtävään otettavan kanssa tehdään täsmentävä sopimus kaudelle asetettavista
tuloksellisuustavoitteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset

Päätös:

Esityksen mukainen.

