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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 7.1.2019.
Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta
kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Dosentin arvon myöntäminen FT Ossi Kotavaaralle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 2067/01.08.00/2018
(UEF passiivikanta dnro 765/01.01.01.02/2018)
FT Ossi Kotavaara on hakenut saavutettavuuden ja geospatiaalisen analytiikan
(Accessibility and Geospatial Analytics) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon.
Dosenttihakemus on pantu vireille 25.5.2018 Itä-Suomen yliopiston
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Historia- ja maantieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi
ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin
perustein: ”Dosentuurin ala ”Accessibility and geospatial analytics” tukee
erinomaisesti yhteiskuntamaantieteen ja maantieteen alalla viime aikoina
vahvistunutta geospatiaalista tutkimusta. Saavutettavuuden tutkimus on niin
ikään saanut jalansijaa myös UEF-maantieteissä, ja se on tunnistettavissa myös
yliopiston strategisissa linjauksissa.”
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi (8.6.2018) apulaisprofessori Tuuli Toivosen (Helsingin yliopisto) ja
Associate Professor Eric Delmellen (University of North Carolina Charlotte)
antamaan lausuntonsa FT Ossi Kotavaaran tieteellisestä pätevyydestä
saavutettavuuden ja geospatiaalisen analytiikan dosentin arvoa varten. Dekaanin
nimeäminä asiantuntijoina toimineet Toivonen ja Delmelle puoltavat dosentin
arvon myöntämistä Kotavaaralle.
Kotavaara on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2012 (Oulun yliopisto), FM v.
2008 (Oulun yliopisto), FK v. 2008 (Oulun yliopisto). Nykyisessä tehtävässään
tutkijatohtorina Oulun yliopistolla Makkonen on toiminut 1.1.2018 alkaen.
Aikaisemmin hän on toiminut mm. projektijohtajana vv. 2013-2017 (Oulun
yliopisto) sekä tutkijakoulutettavana (Oulun yliopisto) vv. 2008-2012.
Hakuajankohtana Kotavaaran julkaisuluettelossa on 10 vertaisarvioitua tieteellistä
artikkelia, 3 vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta, 1 monografia, sekä lisäksi
muita julkaisuja.
Dekaani on 28.11.2018 tekemällään päätöksellä asettanut Kotavaaran
opetustaidon arviointia varten opetusnäytelautakunnan, joka kokoontui
10.12.2018 kuulemaan Kotavaaran opetusnäytettä aiheesta ”Saavutettavuuden
mittaus ja optimointi paikkatietoperusteisesti”. Opetusnäytelautakunta arvosteli
Kotavaaran opetusnäytteen arvosanalla ”kiitettävä”.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Ossi Kotavaara täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Kotavaaralle saavutettavuuden ja
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geospatiaalisen analytiikan dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.
Päätös:
Liitteet

Esityksen mukainen.
1
2

Kotavaaran CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Toivonen ja Delmelle)
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Dosentin arvon myöntäminen YTT Moritz Albrechtille
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 18/01.08.00/2019
(UEF passiivikanta dnro 650/01.01.01.02/2018)
YTT Moritz Albrecht on hakenut yhteiskuntamaantieteen, erityisesti kestävyyden
hallinnan (Human Geography, especially Sustainability Governance) dosentin
arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 2.5.2018
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Historia- ja maantieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi
ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin
perustein: ”Erityisenä syynä dosentuurin myöntämiseen omassa yliopistossa on
se, että kansallisesti yhteiskuntamaantiede on itsenäisenä oppiaineena ainoastaan
Itä-Suomen yliopistossa. Näin ollen Albrecht voi hakea oman alansa dosentuuria
vain meiltä. Dosentuurin ala ”erityisesti kestävyyden hallinta” viittaa suoraan
laitoksen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen painotukseen. Hakijan
asiantuntemus kytkeytyy kiinteästi biotalouden ja kiertotalouden
tutkimusalueisiin, jotka ovat laitoksen, tiedekunnan ja koko yliopiston keskeisiä
kehittämissuuntia tällä hetkellä ja lähivuosina. Kyseisten painoalueiden
dosenttitasoisen opetustarjonnan lisääminen nähdään myönteisenä kehityksenä
myös suhteessa yliopiston strategisiin linjauksiin.”
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi (31.5.2018) professori Jarkko Saarisen (Oulun yliopisto) ja
tutkimusprofessori Juha Hiedanpään (Luonnonvarakeskus) antamaan lausuntonsa
YTT Moritz Albrechtin tieteellisestä pätevyydestä yhteiskuntamaantieteen,
erityisesti kestävyyden hallinnan dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä
asiantuntijoina toimineet Saarinen ja Hiedanpää puoltavat dosentin arvon
myöntämistä Albrechtille.
Albrecht on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2013 (Itä-Suomen yliopisto),
YTM v. 2008 (Joensuun yliopisto), Bachelor in Science in Geosciences v. 2006
(University of Basel). Nykyisessä tehtävässään tutkijatohtorina Itä-Suomen
yliopistossa Albrecht on toiminut 1.1.2017 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut
mm. vierailevana tutkijana v. 2017 (Leuphana University Lüneburg, Saksa) sekä
projektitutkijana (Itä-Suomen yliopisto) vv. 2012-2016. Hakuajankohtana
Albrechtin julkaisuluettelossa on 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, 4
vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta, 1 monografia, sekä lisäksi muita
julkaisuja.
Dekaani on 28.11.2018 tekemällään päätöksellä asettanut Albrechtin
opetustaidon arviointia varten opetusnäytelautakunnan, joka kokoontui
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10.12.2018 kuulemaan Albrechtin opetusnäytettä aiheesta ”Governance of
(un-)sustainability: A brief Introduction to a critical concept on our societies
environmental approaches and the role of spatialities”. Opetusnäytelautakunta
arvosteli Albrechtin opetusnäytteen arvosanalla ”hyvä”.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Moritz Albrecht täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Albrechtille
yhteiskuntamaantieteen, erityisesti kestävyyden hallinnan (Human Geography,
especially Sustainability Governance) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

3
4

Albrechtin CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Saarinen ja Hiedanpää)
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Dosentin arvon myöntäminen FT Teemu Makkoselle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 2065/01.08.00/2018
(UEF passiivikanta dnro 591/01.01.01.02/2018)
FT Teemu Makkonen on hakenut raja-alueiden talouskehityksen (Cross-Border
Economic Development) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus
on pantu vireille 18.4.2018 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Historia- ja maantieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi
ja tarkoituksenmukaiseksi suhteessa laitoksen tutkimus- ja opetustoimintaan.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi (25.4.2018) professori Ulf Wibergin (Uumajan yliopisto) ja
professori Seija Virkkalan (Vaasan yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Teemu
Makkosen tieteellisestä pätevyydestä raja-alueiden talouskehityksen dosentin
arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Wiberg ja Virkkala
puoltavat dosentin arvon myöntämistä Makkoselle.
Makkonen on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2012 (Helsingin yliopisto), FM
v. 2008 (Turun yliopisto) sekä yo-opettajan pedagogiset opinnot 10 op v. 2011
(Helsingin yliopisto). Makkonen toimii tutkimusjohtajana Karjalan
tutkimuslaitoksella (syksy 2018- ). Aiemmin hän on toiminut tutkijatohtorina
(Tampereen yliopisto) 10/2016-7/2018. Hänelle on myönnetty talousmaantieteen
dosentin arvo Helsingin yliopistoon v. 2015. Lisäksi hän on toiminut aikaisemmin
mm. Marie Curie –tutkijana (Surreyn yliopisto, UK) vv. 2014-2016,
apulaisprofessorina (University of Southern Denmark, Tanska) v. 2014 sekä post
doc-tutkijana (Pan-European Institute, Turun yo:n kauppakorkeakoulu) v. 2013.
Hakuajankohtana Makkosen julkaisuluettelossa on 51 vertaisarvioitua tieteellistä
artikkelia, 3 vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta, 1 monografia, sekä lisäksi
muita julkaisuja.
Dekaani on 28.11.2018 tekemällään päätöksellä asettanut Makkosen opetustaidon
arviointia varten opetusnäytelautakunnan, joka kokoontui 10.12.2018 kuulemaan
Makkosen opetusnäytettä aiheesta ”Cross-border innovation cooperation and
economic development”. Opetusnäytelautakunta arvosteli Makkosen
opetusnäytteen arvosanalla ”hyvä”.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Teemu Makkonen täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Makkoselle raja-alueiden
talouskehityksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.
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Makkosen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Wiberg ja Virkkala)
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Dekaanin ehdotus KTT Janne Ruohosen ottamisesta professorin, yritysoikeus,
erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dnro 1373/01.01.02/2018
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.
Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus ja yhtiöoikeus, tehtävä on
sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen
mukaan: ”Professorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa kauppatieteiden laitoksella laskentatoimen ja yritysjuridiikan
suuntautumisalueelle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos toimii sekä
Joensuun että Kuopion kampuksilla. Tehtävä on Joensuun kampuksella.
Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisalueella annetaan opetusta
laskentatoimessa, taloustieteissä, verotuksessa ja yritysjuridiikassa. Tehtävään
valittavan tutkimuksen edellytetään kohdistuvan erityisesti tilintarkastusoikeuteen
ja yhtiöoikeuteen. Professorin tehtävänä on tutkimuksen lisäksi antaa
tilintarkastus- ja yhtiöoikeuden opetusta, ohjata pro gradu –tutkielmia sekä
osallistua laitoksen muuhun toimintaan.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Tehtävä on osa-aikainen 20% ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena oppiaineen tehtävänjärjestelyt
eläköitymisten vuoksi.”
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.
Tehtävään on arvioitu KTT Janne Ruohonen, joka on hoitanut tehtävää ajalla
1.2.2017-31.12.2018. Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja
yhtiöoikeus, tehtävässä kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien
tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.
Asiantuntijalausunnot KTT Janne Ruohosen kelpoisuudesta ja ansioista
professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus ja yhtiöoikeus, tehtävään on
pyydetty dekaanin 31.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti professori (em.)
Risto Nuolimaalta, Tampereen yliopisto ja professori Matti J. Sillanpäältä, Turun
kauppakorkeakoulu. Asiantuntijalausunto on liitteenä. Asiantuntijat ovat
lausunnossaan todenneet, että Ruohosen kelpoiseksi professorin, yritysoikeus,
erityisesti tilintarkastus ja yhtiöoikeus, tehtävään.
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Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee
olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus
tehtäväntäyttötoimikunta (apulaisprofessori Saara Julkunen (pj), tutkimusjohtaja
Matti Turtiainen, professori Erkki Kontkanen, professori Anssi Keinänen sekä
dekaani Sari Rissanen, sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen)
esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä Ruohosen
hakemusasiakirjoihin perustuen, että KTT Janne Ruohonen otetaan tehtävään
ajalle 1.2.2019- 31.1.2022.
KTT Janne Ruohonen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, yritysoikeus,
erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävään ja hänellä on opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Ruohonen on vapautettu
opetusnäytteen antamisesta. Ruohosen opetustaidon on arvioitu täyttävän
johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Janne Ruohonen otetaan professorin,
yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävään ajalle 1.2.201931.1.2022. Määräaikaisuuden perusteena oppiaineen tehtävänjärjestelyt
eläköitymisten vuoksi. Tehtävän hoito-osuus on 20%.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Janne Ruohosen
ottamiseksi professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus,
tehtävään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

7
8

Asiantuntijalausunto (Nuolimaa ja Sillanpää)
Ruohosen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus PhD Sylvie Chettyn ottamisesta professorin, kansainvälinen
liiketoiminta (International Business) 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.
Professorin, kansainvälinen liiketoiminta (International Business), tehtävä on
sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen
mukaan: ”Professorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa kauppatieteiden laitokselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden
laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Tehtävä liittyy yliopiston
strategiaan Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat alueelle, tulokulmana
erityisesti verkostoitumiseen liittyvä kvalitatiivinen tutkimus kansainvälisen
liiketoiminnan alueella. Tehtävä tukee kauppatieteiden laitoksen missiota
tavoitteenaan ratkaista yritysten kansainväliseen liiketoimintaan ja johtamiseen
liittyviä tulevaisuuden haasteita niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.
Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen suuntautumisalueella
annetaan opetusta kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä
myynnissä. Tehtävään valittavan tutkimuksen edellytetään kohdistuvan erityisesti
kansainväliseen liiketoimintaan, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
kansainväliseen yrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja kansainväliseen
verkostoitumiseen. Professorin tehtävänä on tutkimuksen lisäksi antaa
liiketoiminnan kvalitatiivista metodiopetusta, osallistua pro gradujen ja
väitöskirjojen ohjaukseen sekä osallistua tutkimusryhmän ja laitoksen
tutkimuksen kehittämiseen. Professorin tehtävässä tutkimus sekä opetus- ja
ohjaus tapahtuu englannin kielellä.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtävä-alaan.
Tehtävä on osa-aikainen 20 % ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena lahjoitusprofessuuri.”
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. Tehtävään on
tarkoitus kutsua PhD Sylvie Chetty.
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 PhD Sylvie Chettyn kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
kansainvälinen liiketoiminta, tehtävään on pyydetty dekaanin 3.12.2018 tekemän
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päätöksen mukaisesti professori Svante Anderssonilta (Halmstad University) ja
professori Tage Koed Madsenilta (University of Southern Denmark). Asiantuntijat
ovat lausunnossaan todenneet, että Chetty on kiistatta kelpoinen professorin,
kansainvälinen liiketoiminta, tehtävään.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee
olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, kansainvälinen liiketoiminta, tehtäväntäyttötoimikunta
(apulaisprofessori Saara Julkunen (pj), professori Mika Gabrielsson, professori
Raija Komppula, professori Tommi Laukkanen, professori Anu Puusa, ja dekaani
Sari Rissanen sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää
yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä Chettyn hakemusasiakirjoihin
perustuen, että PhD Sylvie Chetty otetaan tehtävään.
PhD Sylvie Chetty täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kansainvälinen
liiketoiminta, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Chetty on vapautettu
opetusnäytteen antamisesta. Chettyn opetustaidon on arvioitu täyttävän
johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Sylvie Chetty otetaan professorin,
kansainvälinen liiketoiminta (International Business) tehtävään ajalle 1.2.201931.1.2022. Määräaikaisuuden perusteena on lahjoitusprofessuuri. Tehtävän
hoito-osuus on 20%.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Sylvie Chettyn
ottamiseksi professorin, kansainvälinen liiketoiminta (International Business)
tehtävään ajalle 1.2.2019- 31.1.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

9
10

Asiantuntijalausunto (Andersson ja Madsen)
Chettyn hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, laskentatoimi, 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),
laskentatoimi, tehtävä on sijoitettu kauppatieteiden laitokselle (Kuopion kampus).
Tehtävä on ollut haettavana 25.4.2018 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää
hakivat: KTT Hannu Ojala; KTT Jukka Karjalainen; KTT Antti Fredriksson; KTT
Henri Teittinen; KTT Pasi Syrjä ja KTM, OTM Jenni Laininen.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
toteuttaa ja edistää laskentatoimen tutkimusta sekä antaa laskentatoimen
opetusta kaikilla tasoilla ja osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Tutkimuksen
edellytetään kohdistuvan joko ulkoisen laskentatoimen tai johdon laskentatoimen
alueelle. Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan,
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin
tutkimusverkostoihin.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä yllämainituille aloille suuntautuvasta
tutkimuksesta sekä kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä.
Pedagogiset opinnot luetaan hakijalle eduksi.
Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen
tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta (apulaisprofessori)
sekä saatu kilpailtu rahoitus.
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.
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Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata
ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä.”
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (apulaisprofessori Saara Julkunen
(pj), professori Mervi Niskanen, professori Päivi Eriksson, professori Anu Puusa ja
dekaani Sari Rissanen sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen)
on esittänyt, että tehtävä avataan apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan
KTT Hannu Ojala. Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat
liitteenä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään vapauttanut Ojalan
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista. KTT Hannu Ojala täyttää johtosäännössä mainitut
apulaisprofessorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut
edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Hannu Ojala otetaan apulaisprofessorin,
laskentatoimi, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään neljän vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku, tenure track.
Tehtävän aloitusaika täsmentyy myöhemmin.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Hannu Ojalan ottamiseksi
apulaisprofessorin, laskentatoimi, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

11
12
13
14

Hakijayhteenveto
Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys
tehtävään valittavasta
Asiantuntijalausunnot (Kallunki ja Laitinen)
Ojalan hakemusasiakirjat
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Professorin, yhteiskuntamaantiede, erityisesti aluetutkimus, tehtävämäärityksen
käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, yhteiskuntamaantiede, erityisesti aluetutkimus, tehtävä on tarkoitus
täyttää 1.8.2019 lukien.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, yhteiskuntamaantiede, erityisesti
aluetutkimus, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

15

Tehtäväseloste
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Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Seuraavan tehtävän tehtävämääritys on liitteenä:
Apulaisprofessori, ympäristöhistoria (vakinaistamispolku, Tenure Track)
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävämäärityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

16

Tehtäväkuvaus
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.55.
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