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§9
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, tilastotiede, tehtävään
otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien
tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.
Tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävää on valmisteltu yhteistyössä
luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kanssa. Kyseessä on yhteinen
opetuspainotteinen tehtävä, jonka kautta vahvistetaan yliopistossa
tilastotieteen asiantuntemusta osana koulutusta ja tutkimustoimintaa.
Tehtävämääritys on hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostossa 16.6.2020 ja luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekuntaneuvostossa 17.6.2020.
Tehtävän sijoituspaikka on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopion kampus. Tehtävän toiminnallinen
yksikkö terveystieteiden tiedekunnassa on lääketieteen laitos, biolääketieteen
yksikkö.
Tehtävä on ollut julkihaussa ja tehtävään hakivat määräaikaan 31.8.2020
mennessä seuraavat henkilöt: FM Niko Hänninen, FT Petri Kokkonen, FT Juho
Kopra, FT Markku Kuismin, FT Juha Oikarinen, PhD Maiju Perälä ja Ph.D.
Alireza Zourmand.

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi professori Lauri Mehtätalo
(puheenjohtaja, tietojenkäsittelytieteen laitos), professori Markku Hauta-Kasari
(tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja), professori Pauli Miettinen
(tietojenkäsittelytieteen laitos), professori Jorma Palvimo (lääketieteen laitos)
ja apulaisprofessori Merja Heinäniemi (lääketieteen laitos). Arviointiryhmä
haastatteli hakijat FT Juho Kopran ja FT Markku Kuisminin.
Arviointiryhmä toteaa arviointimuistionsa yhteenvetona, että FT Juho Kopra
omaa hakijoista parhaimmat edellytykset toimia tilastotieteen
yliopistonlehtorin tehtävässä. Arviointimuistio, Kopran cv, opetusportfolio ja
julkaisuluettelo ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistonlehtorin palvelusuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§).
Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä
opettaa tarvittaessa englannin kielellä. Laaja-alainen tilastotieteen
menetelmien ja ohjelmistojen tuntemus ja käyttökokemus soveltavassa
tutkimuksessa katsotaan eduksi.
Dekaani on vapauttanut FT Juho Kopran opetusnäytteen antamisesta sillä
perusteella, että hänellä on runsaasti yliopistollista opetuskokemusta ja
hänellä on pedagogista koulutusta.
FT Juho Kopra täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin
kelpoisuusvaatimukset ja tehtävämäärityksen edellytykset.
Tiedekunnan dekaani esittää akateemiselle rehtorille, että FT Juho Kopra
otetaan tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävään 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
Esitys

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtävään otettavasta.

Päätös

Esityksen mukainen.

