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Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, ravitsemusterapia, tehtävään
otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Riikka Pellinen
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, kansanterveystieteen ja kliinisen
ravitsemustieteen
yksikössä
on
ollut
haettavana
yliopistonlehtorin
(ravitsemusterapia) tehtävä toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa: FT Soili Alanne; FT,
dosentti Aino-Maija Eloranta; TtT Reija Männikkö; FT, dosentti Anu Ruusunen; FT
Anna-Maria Teeriniemi; FT Taisa Venäläinen ja FM Kati Väkeväinen. Hakijayhteenveto
liitteenä 1.
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§). Lisäksi po. tehtävän hoitajalta vaaditaan laillistetun
ravitsemusterapeutin pätevyys.
Kaikilla hakijoilla on tehtävään vaadittava tohtorintutkinto, sekä vaadittu laillistetun
ravitsemusterapeutin pätevyys on kuudella hakijalla. Hakemusten ja kuuden hakijan
(laillistetut ravitsemusterapeutit) haastattelujen perusteella työryhmä totesi, että FT,
dosentti Anu Ruusunen täyttää kaikki kelpoisuuskriteerit ja hän on osoittanut
haastattelussa selvän vision opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä, minkä lisäksi
hänellä on vankka kliininen kokemus sairaalatyöskentelystä. Kansanterveystieteen ja
kliinisen ravitsemustieteen yksikkö esittää 16.4.2018 päivätyssä kirjeessään (liite 2),
että Anu Ruusunen nimitetään po. yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 1.8.2018
alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.
Anu Ruusunen on valmistunut terveystieteiden maisteriksi vuonna 2004 Kuopion
yliopistosta ja filosofian tohtoriksi vuonna 2013 Itä-Suomen yliopistosta.
Ravitsemustieteen, erityisalana psykiatriset sairaudet, dosentin arvo hänelle on
myönnetty Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2018. Hän on toiminut tutkijatohtorina
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuodesta marraskuusta 2013 alkaen ja on
parhaillaan vierailevana tutkijana Australiassa (Deakin University).
FT, dosentti, Anu Ruususen cv ja julkaisuluettelo liitteenä 3.
Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee
esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl.
professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

