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Dekaanin ehdotus KTT Saara Julkusen ottamisesta apulaisprofessorin, kansainvälinen
myynti (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään
Valmistelija: Ulla Hurskainen
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.
Apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti tehtävä on sijoitettu kauppatieteiden
laitokselle, Kuopion kampukselle. Tehtävämäärityksen mukaan:” Apulaisprofessorin
tehtävänä on kehittää ja tehdä tutkimusta kansainväliseen liiketoimintaan ja
myynninjohtamiseen liittyvän kansainvälisen myynnin alueella. Keskiössä ovat
erityisesti kansainvälinen myyntityö ja myyntiprosessit sekä kansainvälisen myynnin
johtaminen. Apulaisprofessori osallistuu kansainvälisen liiketoiminnan ja
myynninjohtamisen alueen kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden
rahoituksen hankintaan, koordinointiin ja johtamiseen, sekä alan kansainvälisiin
tutkimusverkostoihin. Apulaisprofessori antaa tutkimuspanoksen lisäksi
kansainvälisen liiketoiminnan ja myynninjohtamisen KTK, KTM ja tohtoritason
opetusta. Opetusta annetaan englanninkielellä. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu
opinnäytetöiden ohjaus.”
Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Apulaisprofessorin (kansainvälinen myynti) tehtävässä on kyseessä KTT,
yliopistotutkija Saara Julkusen eteneminen vakinaistamispolun tasolta toiselle. Mikäli
tarvittavat kriteerit eivät täyty, henkilö poistuu vakinaistamispolulta.
Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden
aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi
mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu
asiantuntijalausuntojen perusteella.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (johtosääntö
31 §). Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (28.5.2015) mukaan ylentämisessä
vakinaistamispolulla ja ansioiden arvioinnissa käytetään ulkoista
asiantuntija-arviointia.
Asiantuntijalausunnot yliopistotutkija, KTT Saara Julkusen edellytyksistä täyttää
31.12.2017 mennessä apulaisprofessorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset on
pyydetty professori Rami Olkkoselta (Turun yliopisto) ja professori Sami
Saarenkedolta (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Asiantuntijalausunnot liitteenä.

Olkkonen ja Saarenketo ovat lausunnoissaan todenneet Julkusen täyttävän
apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
KTT Saara Julkunen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut apulaisprofessorin
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Saara Julkunen otetaan apulaisprofessorin,
kansainvälinen myynti (vakanssi 32224) tehtävään 1.1.2018 alkaen neljän (4)
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure
track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Saara Julkusen ottamiseksi
apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti (vakanssi 32224) tehtävään 1.1.2018
alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

