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Dekaanin
esitys
vakinaistamispolun
(apulaisprofessori,
tenure
track,
ravitsemusmetabolomiikka)
osa-aikaisen
(80%)
tehtävän
tehtävänalasta
ja
tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
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Esitys tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä
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.
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtaja ja lääketieteen
laitoksen
johtaja
ovat
esittäneet
24.8.2018
apulaisprofessorin,
ravitsemusmetabolomiikka (tenure track), tehtävän perustamista (liite).
Laboratoriodiagnostiikka erilaisten biologisten näytteiden analysoinnissa on edennyt
viime aikoina huomattavasti. Erilaisilla metabolomiikka-tekniikoilla on mahdollista
tutkia kudosten ja muiden biologisten näytteiden koostumusta, aminohappojen
pitoisuuksia,
lipidipartikkelien
konsentraatiota
ja
kokoa
sekä
lukuisia
aineenvaihduntatuotteita aikaisempaa tarkemmin. Menetelmät ovat tuoneet uusia
mahdollisuuksia myös ravitsemustieteelliseen tutkimukseen ja tehneet mahdolliseksi
uudenlaiset tieteelliset läpimurrot.
Ravitsemusmetabolomiikka antaa mahdollisuuden tutkia erilaiseen ravitsemukseen
liittyvää aineenvaihduntaa. Esimerkkinä tästä on kasvimetaboliittien tutkiminen
esimerkiksi
viljalajikkeissa,
metaboliittien
muuttuminen
teollisten
ruoanvalmistusprosessien myötä, suolistoflooran kyky muokata niitä ja toisaalta
niiden kyky muokata suolistoflooraa. Edelleen on mahdollista tutkia miten
kulkeutuvat eri elimiin ja vaikuttavat niissä aineenvaihduntaan. Myös erilaisten
ravitsemusinterventioiden vaikutusta voidaan tutkia.
Apulaisprofessorin, ravitsemusmetabolomiikka (tenure track), osa-aikainen (80%)
tehtävä täytetään suorarekrytoinnilla ja täytetään neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (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§).
Apulaisprofessorin, ravitsemusmetabolomiikka (tenure track), tehtävänä on
tutkimustyö po. tutkimusalalla. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu myös
opinnäytetöiden, erityisesti väitöskirjojen ohjaus, alaan liittyvää muuta opetusta sekä
osallistuminen po. tutkimusalueen kehittämiseen ja erityisesti täydentävän
rahoituksen hankintaan. Tehtäviin voidaan sisällyttää myös alan kehittymistä tukevia
tai vastuuhenkilöiden kanssa sovittavia muita tehtäviä.
Esitys tehtävään otettavasta henkilöstä

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, 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.
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtaja ja lääketieteen
laitoksen johtaja ovat esittäneet, että tehtävään nimitetään FT, dosentti Kati
Hanhineva
ja
tehtäväntäyttötoimikunta
(professori
Veli-Matti
Kosma,
[puheenjohtaja], professori Pekka Mäntyselkä, professori Markku Laakso ja
yliopistonlehtori Anitta Mahonen) puoltavat esitystä (liite). Kati Hanhinevan CV ja
julkaisuluettelo liitteenä.
Itä-Suomen
yliopiston
toimivaltamääräyksen
mukaan
dekaani
hyväksyy
vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalan tiedekuntaneuvoston käsittelyn jälkeen ja
tekee
esityksen
apulaisprofessorin
tehtävän
täyttämisestä
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 esityksen tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja
nimitysesityksestä.

Päätös:

Esityksen mukainen. Jussi Pihlajamäki ei osallistunut
Puheenjohtajana toimi Katri Vehviläinen-Julkunen.

asian

käsittelyyn.

