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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.
Professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan historia- ja maantieteiden
laitokselle.
Tehtäväselosteen mukaan: ”Professorin tehtävänä on ympäristökonfliktien ja niiden
hallinnan tutkimus sekä luonnonvarojen käytön ja ympäristöhallinnan
yhteistoiminnallisten menetelmien tutkiminen. Professori antaa
ympäristökonflikteihin ja niiden hallintaan sekä yhteistoiminnallisiin menetelmiin
liittyvää opetusta (mm. Ympäristöpolitiikan pääaineessa ja Master's Degree
Programme in Environmental Policy and Law -maisteriohjelmassa). Professorin
työhön kuuluu pro gradu-tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus sekä
tutkimusrahoituksen hankinta samalla alueella ja kansainvälisten
tutkimusverkostojen vahvistaminen. Tehtävän opetus- ja ohjauskielinä ovat suomi ja
englanti.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta ja
kokemusta tutkimusjohtamisesta. Lisäksi valittavalta edellytetään alan monipuolista
opetuskokemusta.
Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta määräaikaisena ajalle 1.5.2018-31.5.2021.
Määräaikaisuuden perusteena on luonnonvarojen kestävän käytön hallinnan
osaamisalueen kehittäminen.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. ”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Professorin,
ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään on tarkoitus kutsua HTT Lasse Peltonen.
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.

Asiantuntijalausunnot HTT Lasse Peltosen kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään on pyydetty professori Pekka Jokiselta
(Tampereen yliopisto) ja professori (em.) Ilmo Massalta. Asiantuntijalausunnot ovat
liitteenä.
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, ympäristökonfliktien hallinta, tehtäväntäyttötoimikunta (dekaani Sari
Rissanen (pj), yliopistonlehtori Minna Tanskanen ja prof. Rauno Sairinen sekä
sihteeri, johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin sekä Peltosen hakemusasiakirjoihin perustuen, että HTT
Lasse Peltonen otetaan tehtävään ajalle 1.5.2018-31.5.2021.
HTT Lasse Peltonen täyttää johtosäännössä täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut
professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin,
ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään
yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Opetustaidon osalta esitys on ehdollinen
siihen asti, kunnes opetustaidon on todettu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset
(hyvä opetustaito). Peltosen opetustaito arvioidaan 18.4.2018 pidettävässä
opetusnäytetilaisuudessa
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että HTT Lasse Peltonen otetaan professorin,
ympäristökonfliktien hallinta tehtävään ajalle 1.5.2018-31.5.2021. Määräaikaisuuden
perusteena on luonnonvarojen kestävän käytön hallinnan osaamisalueen
kehittäminen.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta HTT Lasse Peltosen ottamiseksi
professorin, ympäristökonfliktien hallinta tehtävään ajalle 1.5.2018-31.5.2021.

Päätös:

Esityksen mukainen.

