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Dekaanin ehdotus FT Marja Sorvarin ottamisesta apulaisprofessorin, venäjän kieli ja
kulttuuri (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään: 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, venäjän kieli ja kulttuuri, tehtävämäärityksen mukaan:
”Apulaisprofessorin, venäjän kieli ja kulttuuri (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävä on sijoitettu filosofisen tiedekunnan humanistiseen osastoon. Apulaisprofessori vastaa yhdessä oppiaineen muun henkilökunnan kanssa venäjän
kielen ja kulttuurin tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi
apulaisprofessori osallistuu venäjän kielen ja kääntämisen sekä kieliaineiden
yhteisten opintojen koordinointiin. Apulaisprofessorilta edellytetään näyttöä
venäläisen kulttuurin, erityisesti kirjallisuuden, tutkimuksesta.
Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineen koulutus ja tutkimus on Itä-Suomen
yliopiston humanistisen osaston toiminnan kannalta keskeinen tehtävä, joka
kiinnittyy olennaisesti yliopiston tutkimukselliseen profiilialueeseen ”Kulttuurien
kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat”. Apulaisprofessorin tehtävänä on tieteellinen
tutkimustyö, opetus- ja ohjaustehtävät venäjän kielen oppiaineessa sekä
osallistuminen muuhun kielten ja kulttuurien tutkimuksen koulutus- ja
tutkimustoimintaan. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu tutkimushankevalmistelu
ja rahoituksen hakeminen.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(johtosääntö 31 §).
Venäjän kielen ja kulttuurin apulaisprofessorin tehtävässä on kyseessä tutkimustoiminnassaan ansioituneen yliopistonlehtorin arvioimisesta vakinaistamispolun
apulaisprofessorin vaiheeseen. Tehtävän täyttämistä valmistelee dekaanin
asettama tehtäväntäyttötoimikunta. Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen
(28.5.2015) mukaan ylentämisessä vakinaistamispolulla ja ansioiden arvioinnissa
käytetään ulkoista asiantuntija-arviointia. Mikäli ylentämisen kriteerit eivät täyty,
henkilö poistuu vakinaistamispolulta.
Tehtävä täytetään 1.8.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track. 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.
Apulaisprofessorikauden jälkeen kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu
asiantuntijalausuntojen perusteella.”

Tehtävään on arvioitu FT Marja Sorvari. Asiantuntijalausunnot FT Marja Sorvarin
kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään on pyydetty professori Per-Arne Bodinilta
(Tukholman yliopisto) ja professori Tomi Huttuselta (Helsingin yliopisto).
Asiantuntijalausunto liitteenä.
Bodin ja Huttunen ovat lausunnossaan todenneet Sorvarin täyttävän
apulaisprofessorin, venäjän kieli ja kulttuuri, tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että FT Marja Sorvari
otetaan apulaisprofessorin, venäjän kieli ja kulttuuri tehtävään 1.11.2018 31.10.2022. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään
13.9.2018 vapauttanut Sorvarin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen
opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
FT Marja Sorvari täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut apulaisprofessorin
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Marja Sorvari otetaan apulaisprofessorin,
venäjän kieli ja kulttuuri, tehtävään 1.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Marja Sorvarin ottamiseksi
apulaisprofessorin, venäjän kieli ja kulttuuri tehtävään 1.11.2018 alkaen neljän
(4) vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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