Professori, ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus, oikeustieteiden laitos

Tehtävää koskevat tiedot
Professorin ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitokselle.
Itä-Suomen yliopiston strategiassa vuosille 2015–2020 viitekehyksenä on neljä maailmanlaajuista haastetta:
ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, kulttuurien kohtaaminen,
liikkuvuus ja rajat sekä ympäristönmuutos ja luonnonvarojen riittävyys. Professuurilla vahvistetaan yliopiston panostusta ympäristönmuutosta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä koskevaan monitieteiseen tutkimukseen vesiympäristöjen osalta.
Itä-Suomen yliopisto on monipuolinen juridiikan asiantuntijoiden kouluttaja. Yliopistossa on annettu vuodesta 1997 alkaen juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa HTK ja HTM-tutkintoihin. Tutkintojen pääaineena voi olla muun muassa ympäristöoikeus.
Syksyllä 2013 on käynnistetty oikeustieteellisen alan koulutus, joka johtaa oikeusnotaarin ja oikeustieteen
maisterin tutkintoihin. OTM-tutkinnon syventävät opinnot voi suorittaa muun muassa ympäristöoikeudessa.
Oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Erityisesti kehitetään
seuraavia oikeudellisen tutkimuksen alueita ja lähestymistapoja: ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteen professorin odotetaan tukevan osaltaan laitoksen panostusta ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden opetukseen ja tutkimukseen.
Tehtävä on tutkimuspainotteinen. Professori harjoittaa erityisesti vesioikeuden tutkimusta, ohjaa jatkoopiskelijoita, hankkii täydentävää rahoitusta tutkimushankkeille sekä kehittää ja johtaa tutkimusryhmäänsä.
Professori kehittää alansa tutkimusta monitieteisessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sisällä ja organisoi
monitieteisiä tutkimushankkeita. Professori johtaa ja koordinoi vesiympäristön yhteiskuntatieteellinen tutkimus -kokonaisuutta Itä-Suomen yliopistossa käynnistettävässä Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden
ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman tavoitteiden mukaisesti, tukee monitieteellisen tiedekuntien välisen tutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen kehittymistä ja vastaa osaltaan ohjelman toteuttamiseen liittyvästä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Professorin tehtävänä on erikseen sovittavalla tavalla myös antaa tehtäväalaansa liittyvää opetusta ja ohjata pro gradu tutkielmia. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä.
Tehtävään valittaessa erityiseksi ansioksi luetaan näytöt monitieteisestä tutkimusyhteistyöstä, hankittu
tutkimusrahoitus sekä kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta ja niissä työskentelystä. Täytettävänä
olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan.
Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2020 lukien toistaiseksi.
Tehtävän kelpoisuusvaatimukset
Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 §:ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Dekaani päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä
siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen
rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö, 10 §).
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilökunnalta vaaditaan, että hän hallitsee kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla.
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön
kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot (mm. ohjaustyöt, tunnustuspalkinnot) ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.
Tehtäväntäyttötoimikunta
Yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaan Dekaani nimittää tiedekuntaan yhden tai useamman tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kaksi vuotta tai sitä pidemmäksi ajaksi täytettävien professorin tehtävien ja vakinaistamispolkuun kuuluvien tehtävien täyttämistä. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajana toimii dekaani tai hänen määräämänsä.
Dekaani tai hänen määräämänä tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja päättää siitä, onko professorin
ja vakinaistamispolkuun kuuluvaa tehtävää hakevan annettava opetusnäyte. Tehtäväntäyttötoimikunta
ottaa vastaan annettavan opetusnäytteen ja tarvittaessa haastattelee hakijat.
Asiantuntijat
Hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunnot vähintään kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijavalinnassa otetaan huomioon kyseessä oleva täytettävä tehtävä. Hallintolain (434/2003) 27-29 §:ien tarkoittama esteellisyys koskee asiantuntijoita. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn myöhemmin.
Asiantuntijalausunto on kirjallinen. Asiantuntijan pyydetään lausunnossa arvioivan erityisesti hakijoiden
tieteellisistä kelpoisuutta ja ansioita. Lausunto on julkinen, ja sen tulee olla perusteltu niiden hakijoiden
osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen professorin tehtävään ottaen huomioon täytettävä tehtävä ja sen kelpoisuusvaatimukset sekä muut hakijoiden ansioiden arvosteluun
vaikuttavat seikat. Asiantuntijan on asetettava nämä hakijat myös paremmuusjärjestykseen. Jos on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto näiden kaikkien ansioista, tai jos hakijoita
on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Asiantuntija antaa perustellun lausunnon kuitenkin vain kelpoisina pitämistään hakijoista. Lausunnosta tulee käydä ilmi, millä perusteella asiantuntija on
valinnut tarkemmin arvioidut hakijat ja miksi muut hakijat on jätetty lähemmin arvioimatta. Asiantuntijat
saavat neuvotella keskenään ja antaa yhteisen lausunnon.

Asiantuntijoille toimitetaan tehtäväseloste sekä hakemusasiakirjat liitteineen. Asiantuntijoille lausunnon
antamista varten varattava määräaika on 2 kuukautta. Lausunto tulee julkiseksi, kun kaikkien asiantuntijoiden lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan.
Opetusnäyte ja haastattelu
Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekunta voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte. Opetusnäyte on julkinen.
Opetustaidon arvioinnin yhteydessä ja tarvittaessa muutoinkin professorin tehtävän täyttämistä valmisteleva tehtäväntäyttötoimikunta voi haastatella hakijan.
Hakemuksen jättäminen ja lisätiedot
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi
otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Tehtävä julistetaan haettavaksi erillisellä hakuilmoituksella (http://www.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat).
Hakuaika ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Tehtävää haetaan sähköisesti hakuilmoituksessa ilmoitettuun
määräaikaan mennessä.
Sähköiseen hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:
1) ansioluettelo tai CV TENK:n ansioluettelomallin mukaisesti
(http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
2) opetusansioiden portfolio (http://www.uef.fi/fi/web/guest/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta -> opetusportfolio-ohje)
3) täydellinen julkaisuluettelo OKM:n julkaisuluettelomallin mukaisesti
(http://www.aka.fi/julkaisuluettelo)
4) suunnitelma alan kehittämisestä (enintään 5 sivua) tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta
5) a) erillinen numeroitu ja ryhmitelty luettelo hakijan arviointiin valitsemasta enintään 10 julkaisusta,
joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään
b) luettelossa mainitut julkaisut
Mikäli julkaisuja ei ole mahdollista lähettää sähköisesti, ne on koottava em. liitteen 5 a luettelon mukaiseen järjestykseen niputetuksi kokonaisuudeksi ja toimitettava nippuja kolme kappaletta johtavalle hallintopäällikölle.
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