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tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija Ulla Hurskainen
1222/01.01.01/2015
Professorin, suomen kieli, tehtävä (vakanssi 30586) on ollut haettavana
30.12.2015 päättyneenä hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu humanistiseen
osastoon. Tehtävää hakivat (3): FT Unni Leino, FT Helka Riionheimo ja FT Merlijn
De Smit. Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista liitteenä.
Suomen kielen professsorin tehtäväselosteen mukaan: ” …professuurin
tehtäväkenttään kuuluu suomen kielen opetuksesta ja opinnäytetöiden
ohjauksesta vastaaminen, suomen kielen tutkimus ja sen kehittäminen sekä alan
jatko-opintojen edistäminen ja väitöskirjojen ohjaaminen. Lisäksi professori toimii
suomi toisena/vieraana kielenä –opintokokonaisuuden koordinoijana ja
vastuuhenkilönä. --- Tuleva suomen kielen professori toimii erityisesti oppiaineen
tutkimuspainoalalla Itämerensuomalaiset kielet ja kielikontaktit, jossa tehdään
tutkimusta yhteistyössä karjalan kielen ja kulttuurin oppiaineen kanssa. --Nimitettävältä edellytetään sekä tieteellinen pätevyys että käytännöllinen
perehtyneisyys. Käytänöllinen perehtyneisyys voidaan osoittaa alan syventävien
ja jatko-opintojen opetus- ja ohjauskokemuksella. ”
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 31.8.2016 valinnut asiantuntijat antamaan
lausuntonsa suomen kielen professorin (vakanssi 30586) tehtävää hakeneista.
Asiantuntijoiksi on valittu professori Helle Metslang (Tarton yliopisto) ja professori
Taru
Nordlund (Helsingin yliopisto). Professori Taru Nordlund on 13.1.2017
ilmoituksellaan luopunut asiantuntijan tehtävästä. Dekaani on 15.2.2017
päätöksellään valinnut professori Tiina Onikki-Rantajääskön (Helsingin yliopisto)
uudeksi asiantuntijaksi.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, suomen kieli, tehtäväntäyttötoimikunta esittää yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin, hakemusasiakirjoihin ja 10.11.2017 pidettyihin
opetusnäytteisiin perustuen, että tehtävään valitaan FT Helka Riionheimo.
Tehtäväntäyttötoimikunnan 22.11.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja liitteenä.

FT Helka Riionheimo täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, suomen kieli,
tehtävään, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja tutkimustehtävään
yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Helka Riionheimo otetaan professorin,
suomen kieli, tehtävään 1.1.2018 lukien toistaiseksi.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Helka Riionheimon
ottamiseksi professorin, suomen kieli tehtävään 1.1.2018 lukien.

Päätös:

Tiedekuntaneuvostoa kuultiin; ei huomautettavaa.
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