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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, yrityksen taloustiede, vakinaistamispolku (Tenure
Track) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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/yliopistotutkijan vakinaistamispolku (Tenure Track), yrityksen
taloustiede tehtävä on sijoitettu kauppatieteiden laitokselle (Joensuun kampus).
Tehtävä on ollut haettavana 25.4.2018 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat
KTT Antti Fredriksson, KTT Pasi Syrjä, KTT Jani Saastamoinen ja KTM, OTM Jenni
Laininen.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Tehtävä sijoittuu laskentatoimen ja yritysjuridiikan
suuntautumisalueelle. Suuntautumisalueella annetaan opetusta laskentatoimessa,
taloustieteissä, verotuksessa ja yritysjuridiikassa. Hakijan tutkimuksen odotetaan
kohdistuvan erityisesti ulkoiseen laskentatoimeen tai sääntelyn yritys- ja
markkinavaikutusten arviointiin. Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
tutkimuksen lisäksi antaa suuntautumisalueen opetusta ja osallistua laitoksen
muuhun toimintaan. Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista
hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä
kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.
Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä
yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tasolta lähtien, riippuen hakijan tasosta.
Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa
perusteella seuraavalle tasolle (apulaisprofessori tai professori) ilman
hakumenettelyä. 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.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (johtosääntö
31 §).
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
Soveltuvalla tohtorin tutkinnolla tarkoitetaan täytettävänä olevassa tehtävässä
kauppatieteiden tohtorin tutkintoa tai vastaavaa.
Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja
opettaa tarvittaessa englannin kielellä.”
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävä avataan
apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan KTT Jani Saastamoinen 1.1.2019
lukien. Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat liitteenä.

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 30.11.2018 vapauttanut
KTT Jani Saastamoisen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa
käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. KTT Jani Saastamoinen täyttää johtosäännössä
mainitut apulaisprofessorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut
edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Jani Saastamoinen otetaan
apulaisprofessorin, yrityksen taloustiede, vakinaistamispolku (Tenure Track),
tehtävään 1.1.2019 lukien neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena
vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Jani Saastamoisen
ottamiseksi apulaisprofessorin, yrityksen taloustiede vakinaistamispolku (Tenure
Track), tehtävään 1.1.2019 lukien neljän vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

