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Professorin,
ravitsemustiede,
kliininen
ravitsemustiede,
tehtävän
hoitaminen, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

sijaisuuden

Valmistelija: Riikka Pellinen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on
tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin
tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin
vakituiseen
tehtävään
sekä
vakinaistamispolun
tehtävään
valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Lääketieteen laitoksen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä
on
avoimena
työstävapautuksen
johdosta
ravitsemustieteen,
kliininen
ravitsemustiede, professorin tehtävä 31.12.2021 saakka. Sijaisuutta hoitamaan on
yksiköstä esitetty ma. professori Kirsi Virtasta, jonka osalta tehtävän kohdalla
kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen
myötä.
Sijaisuuden hoidon perusteiksi esitetään seuraavaa:
Kirsi Virtanen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1994 Turun
yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2003 Turun yliopistossa.
Kokeellisen isotooppilääketieteen ja positroniemissiotomografian dosentin arvo
hänelle on myönnetty vuonna 2012 Turun yliopistosta.
Kirsi Virtanen toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksella,
kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä ravitsemustieteen,
kliininen
ravitsemustiede, ma. professorina. Aiemmin
hän
on
toiminut
apulaislääkärinä Turun yliopistollisessa sairaalassa (4 kk 2017), akatemiatutkijana
(2012-2017) ja tutkijatohtorina Turun PET keskuksessa (2004-2012).
Kirsi Virtasen julkaisuluettelo sisältää 81 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä
alkuperäisartikkelia ja 12 muuta julkaisua. Hän on ohjannut kolme väitöskirjatyötä ja
ohjaa parhaillaan kahta. Tutkimusrahoitusta Kirsi Virtanen on hankkinut vuoden
2012 jälkeen yli miljoona euroa eri lähteistä.
Dosentti Kirsi Virtasen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin
(Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti
pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja
johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja
tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös
asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta
(johtosääntö 10§ kohta 6).
Professorin, ravitsemustiede, kliininen ravitsemustiede, tehtävän määräaikaisen
sijaisuuden
hoitamista
koskeva
tehtäväntäyttöseloste
on
liitteenä
2.
Tehtäväntäyttöseloste
sisältää
johtosäännön
edellyttämät
tehtäväalan
ja

tehtävämääritykset. Selosteessa ei vaadita, professorin, ravitsemustiede, kliininen
ravitsemustiede, tehtävään sijaiseksi otettavalta käytännöllistä perehtyneisyyttä
tehtäväalaan.
Seloste sisältää myös esityksen siitä, että sijaisuutta hoitamaan otetaan dosentti
Kirsi Virtanen.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen. Dekaanin Jussi Pihlajamäki ei osallistunut asian käsittelyyn.
Puheenjohtajana asiakohdassa toimi Katri Vehviläinen-Julkunen.

