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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, sosiologia, 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, sosiologia, tehtävä on sijoitettu
yhteiskuntatieteiden laitokselle (Joensuun kampus). Tehtävä on ollut haettavana
26.5.2017 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat määräaikaan 26.5.2017
mennessä seuraavat hakijat (17): VTT Määttä, Mirja; FT Lappalainen, Sirpa; YTT
Pirskanen, Henna; YTT Sippola, Markku; YTT Tiaynen-Qadir, Tatiana; VTT Aaltonen,
Sanna; YTT Homanen, Riikka; YTT Choroszewicz, Marta; YTT Sotkasiira, Tiina; HTT
Ikonen Hanna-Mari; PhD Gurova, Olga; FT Richman, Celeste; YTT Pöllänen, Pirjo;
PhD Polkowski, Radoslaw; BA Hart, Matthew; PhD Zhukova, Ekatherina ja PhD
Goncalves, Marta.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
toteuttaa ja edistää sosiologista tutkimusta sekä antaa sosiologian opetusta kaikilla
tasoilla ja osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Tutkimuksen edellytetään
kohdistuvan yhteiskuntatieteiden laitoksen painoalalle koulutus ja työ. Tehtävään
valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan, kansallisen ja
kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin
tutkimusverkostoihin.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä yllämainituille aloille suuntautuvasta
tutkimuksesta tai yleisiä tutkimusnäyttöjä täydennettynä suunnitelmassa osoitetulla
valmiudella suunnata myöhempää tutkimusta näille aloille sekä kokemusta
yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä.
Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen
tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta (apulaisprofessori) sekä
saatu kilpailtu rahoitus.”
Lisäksi on todettu:
”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.”
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 31 §:n mukaan vakinaistamispolun
mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva
tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää
professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. Yliopistotutkijan

palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja
hänellä tulee olla hyvä opetustaito.
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävä avataan
apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan FT Sirpa Lappalainen 1.8.2018 lukien.
Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat liitteenä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 28.2.2018 vapauttanut
FT Sirpa Lappalaisen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät
ilmi hakemusasiakirjoista.
FT Sirpa Lappalainen täyttää johtosäännössä mainitut apulaisprofessorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Sirpa Lappalainen otetaan apulaisprofessorin,
sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään 1.8.2018 lukien neljän
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Sirpa Lappalaisen ottamiseksi
apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään
1.8.2018 lukien neljän vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

