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TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA
Kasvatustieteen apulaisprofessuuri ajalle 1.9.2016-31.8.2021

Apulaisprofessorin määräaikainen tehtävä
Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmää ja tehtävärakennetta
koskevan ohjeen mukaan yliopistossa voi olla määräaikaisia enintään 5-vuotisia apulaisprofessorin
tehtäviä. Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy pätevöitymisen jatkuva arviointi ja tehtävä
muutetaan professorin tehtäväksi, mikäli tehtävän hoitaja saavuttaa professorin pätevyyden ja
tehtävän tarve on pysyväisluonteisesti olemassa.

Apulaisprofessorin tehtävät
Kasvatustieteen apulaisprofessorin tehtävänä on harjoittaa ja edistää luonto- ja
kulttuuriympäristökasvatukseen liittyvää tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta
luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajakoulutukseen liittyen. Eduksi katsotaan tutkimus
sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen teemoista. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu
tiedekeskuspedagogiikan kehittäminen yhteistyössä Arktisen keskuksen kanssa sekä
osallistuminen LUMA-verkoston toimintaan.
Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi tehtäviin kuuluu opinnäytetöiden ohjaaminen,
luontokasvatuspainotteisen opetusharjoittelun kehittäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen
yhteistyö. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua tiedekunnan muuhun toimintaan,
kehittämiseen ja hallinnollisiin tehtäviin.

Toimintaympäristön kuvaus
Kasvatustieteiden tiedekunnassa on kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen
pääainekoulutukset, luokanopettajakoulutus, mediapedagogiikkakeskus,
sukupuolentutkimusyksikkö sekä opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusta järjestävä yksikkö.
Tiedekunnan yhteydessä toimii myös harjoittelukoulu.
Tiedekunnan tutkimuksen painoalat kiinnittyvät yliopiston arktisen ja pohjoisen muutoksen
tutkimuksen strategiaan tiedekunnan tutkimusstrategian mukaisesti.

Tiedekunnan tutkimuksen painoaloja ovat
-

kasvatus, koulutus, oppiminen ja opettajuus pohjoisissa yhteisöissä
osallistava ja erot huomioon ottava kasvatus ja pedagogiikka
aikuisten oppiminen, työelämä ja hyvinvointi
lasten ja nuorten hyvinvointi pohjoisen alueella

Täytettävänä oleva apulaisprofessuurin toimenkuvaan kuuluu erityisesti
luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen kehittäminen yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka
ymmärtävät luonnon merkityksen inhimilliselle kasvulle ja oppimiselle ja omaavat
luontokasvatuksen toteuttamisessa tarvittavia tiedollisia, taiteellisia ja taidollisia valmiuksia.
Koulutus kehittää valmiuksia toteuttaa luontokasvatukseen liittyviä pedagogisia projekteja ja
niveltää oppimista lähiluontoon ja kulttuuriin. Luontokasvatuspainotteisen koulutuksen käyneet
opettajat osaavat suunnitella monipuolisia oppimisympäristöjä, toteuttaa mielekkäitä
oppimiskokonaisuuksia ja tukea oppiainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista.
Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa: kestävä
kasvu ja kehitys, luonto- ja ympäristökasvatus, arktisen lähiluonnon ominaispiirteet ja
monimuotoisuus, arktiset kulttuurit ja elämäntapa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja koulutus sen
edistäjänä sekä oppimisprojektien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Kelpoisuusvaatimukset
Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, jonka suorittamisesta on
kulunut enintään 10 vuotta. Apulaisprofessorin tehtävään edellytetään hyvä tieteellinen pätevyys
sekä kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Valittavalta
edellytetään kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja toiminnasta tutkimushankkeissa. Lisäksi
edellytetään käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja
tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava
opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 4§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on
suomi, mutta tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien käyttämisestä opetus- ja
tutkintokielinä ja opintosuorituksissa. Haettavana olevassa kasvatustieteen apulaisprofessorin
tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
kuitenkin myös hyvää englannin kielen taitoa.

Asiantuntijoiden tehtävää koskevat määräykset
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunnot vähintään
kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29
§:iä.

Hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat ohjeet
Tehtävä julistetaan haettavaksi. Hakemus tulee osoittaa Lapin yliopiston rehtorille ja toimittaa
määräaikaan mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteeseen: Lapin yliopiston kirjaamo, PL
122,96101 ROVANIEMI, katuosoite Yliopistonkatu 8.
Apulaisprofessorin tehtävää hakevien tulee liittää hakemukseensa erillisen ohjeen mukainen
hakuportfolio. Hakuportfoliossa ilmoitetaan enintään 10 julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa
kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisut tulee toimittaa kolmena samanlaisena kappaleena
arviointimenettelyä varten. Lisäksi hakuportfolioon on liitettävä julkaisuluettelo, joka on laadittu
OKM:n kansallisen julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti. Julkaisut on numeroitava.
Hakijoita pyydetään ilmoittamaan ovatko he käytettävissä apulaisprofessorin tehtävien
määräaikaisena hoitajana alkaen 1.9.2016 tehtäväntäyttöprosessin ollessa kesken.

Opetusnäyte ja haastattelu
Tiedekuntaneuvosto päättää asiantuntijalausunnot saatuaan, kutsutaanko ja kenet hakijoista
kutsutaan opetusnäytteen antamiseen ja haastatteluun.

Tehtäväntäyttöön liittyvät muut tiedot
Apulaisprofessorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon seitsemän, joka on 3851,33 €/kk. Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Lisäksi yliopisto maksaa apulaisprofessorin tehtävään valittavalle
työehtosopimuksessa mainittua vaativuuslisää.
Tehtävä voidaan täyttää myös yliopistonlehtorin tehtävänä, mikäli tehtävään ei ole kaikki
kelpoisuusedellytykset täyttäviä hakijoita.
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille apulaisprofessorin
tehtävän täyttämisestä.
Lapin yliopiston rehtori ottaa apulaisprofessorin työsuhteeseen.

Tehtäväntäyttömenettelyä koskevat tiedustelut:
Hallintopäällikkö Pia Satta, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

