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Tiedonkeruun aineistokuvaus
Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi
Tuottaja: Suomen Akatemia
Aihealue: Professorien rekrytoinnit vuosina 2010–2013.
Tavoitteet: Tiedonkeruun tavoitteena on selvittää, miten professorien rekrytoinnit on toteutettu
vuosina 2010–2013. Keskeisiä kysymyksiä tieteenaloittain ja organisaatioittain ovat:
- Miten professorikunnan ikä-, sukupuoli- ja kansalaisuusrakenne on kehittynyt?
- Mitä muutoksia on tapahtunut professuurien toimialoissa?
- Mitä yhteneväisyyksiä ja eroja professorien rekrytointimenettelyissä on tunnistettavissa?
- Mitä yhteistyötä on tehty organisaatioiden välillä (yhteisprofessuurit)?
- Minkälaista on ollut rekrytoitujen professorien liikkuvuus?
- Mitä erityistoimia on tehty professuurien kansainvälisen houkuttelevuuden
parantamiseksi?
Kuvaus: Professorien rekrytointiin liittyvä tiedonkeruu kuvaa Suomen professorikuntaa
yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa sekä vuosina 2010–2013 tehtyjä rekrytointeja.
Tarkastelu tehdään tieteenaloittain. Tiedonkeruu perustuu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta
saatuihin tietoihin.
Tietosisältö: Tietoja professorien rekrytoinneista vuosina 2010–2013 tieteenalan mukaan.
A. Professorikunnan tiedot (tilanne 31.12.2012).
Koskee ainoastaan tutkimuslaitoksia. Yliopistojen tiedot kootaan opetus- ja
kulttuuriministeriön henkilöstötiedonkeruusta.
B. Rekrytointikohtaiset tiedot vuosina 2010–2013 täytetyistä professuureista
- Professuurin tiedot
- Rekrytointimenettely
- Professorin henkilötiedot
C. Muut tiedot
Käytetyt luokitukset: Tieteenala (Tilastokeskus 2010).
Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde: Tiedot kerätään Excel-lomakekyselynä yliopistoilta ja
valtion tutkimuslaitoksilta.
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Tiedonkeruu: Kertaluonteisesti 15.10.2013–10.1.2014.
Julkistamisaika: Tiedot julkistetaan Suomen Akatemian Tieteen tila 2014 -prosessissa vuoden 2014
aikana.
Tietojen luottamuksellisuus: Tietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia ja lakia
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tietojen käsittely on luottamuksellista. Tietoja käsitellään
siten, että kenenkään yksityisyys ei vaarannu. Tulokset julkaistaan siten, että yksittäistä henkilöä ei
voi tunnistaa.
Käytetyt professorimääritelmät:
- Suomen Akatemian tiedonkeruu (2013): Professorit: tutkijanuravaiheen 4. porras, jossa
professorilta yleensä edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä,
kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja kykyä antaa korkeatasoista
tutkimukseen perustuvaa opetusta.
- Professorikunnasta mukaan luetaan vakinaiset professorit, tenure track -professorit ja
muut määräaikaiset nimitetyt professorit. Mukaan luetaan osa-aikaiset professorit ja
vierailevat professorit.
- Suomen Akatemian tiedonkeruussa kysytään professorin 4. portaan tehtävää seuraavien
kategorioiden mukaisesti:
1. Tutkimus ja opetus (yliopisto)
Tutkijanuravaiheen 4. porras, jossa professorilta yleensä edellytetään tohtorin
tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen
johtamisesta ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta.
2. Tutkimusjohtaja (yliopisto)
Tutkimusjohtaja tai vastaava tutkijanuran 4. portaan tehtävä, jossa edellytetään
vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään. Tuloksellinen toiminta
tutkimusryhmän johtamisessa ja menestyminen rahoituksen hankkimisessa voivat
painottua.
3. Tutkimusprofessuuri, ei opetustyötä (tutkimuslaitos)
Tutkimusprofessuuri tutkimuslaitoksissa. Tehtävään ei sisälly opetusvelvollisuutta.
4. Johtaminen ja kehittäminen (tutkimuslaitos)
Johtamis- ja kehittämistehtävä tutkimuslaitoksessa. Oikeus käyttää
professorinimikettä. Edellytetään professorin pätevyyttä.
5. Taidealan kehittäminen ja opetus (yliopisto)
Taidealan kehittäminen ja opetus.
6. Professor of practice
Tehtävänä on esimerkiksi vahvistaa yliopiston yhteyksiä yhteiskuntaan ja
yritysmaailmaan
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7. Täysinpalvellut professori, sopimusperusteinen tutkimus- ja opetustyö.
Täysinpalvellut professori, jonka tutkimus- ja opetustyö perustuu
isäntäorganisaation kanssa tehtyyn sopimukseen.
8. Muu tehtävä, mikä? Erikoistapauksissa tehtävä kuvataan tässä kohdassa.

Tiedonkeruuseen vastaaminen
Tiedonkeruun vastaukset pyydetään toimittamaan Suomen Akatemiaan 10.1.2014 mennessä
osoitteeseen tieteentila(at)aka.fi. Kiitämme arvokkaista vastauksistanne.
Kukin yliopisto toimittaa vastauksen tiedekunnittain (tai vastaava). Tutkimuslaitokset
toimittavat yhden, kootun vastauksen. Viestikenttään: Professorikysely Organisaation nimi.
Tiedonkeruun aineistokuvaus ja kysymykset ovat Suomen Akatemian verkkosivulla osoitteessa
www.aka.fi/tieteentila > Tieteen tila 2014 > Professorikysely.
Lisätietoja: johtava tiedeasiantuntija Annamaija Lehvo, p. +358 295 33 5062,
etunimi.sukunimi@aka.fi

