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Työelämäprofessorin tehtävä ja tehtävän täyttömenettely 

Helsingin yliopiston johtosäännön (§35) mukaan työelämäprofessoriksi voidaan ottaa tohtorin 
tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutet-
tuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Tehtävä 
täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. 
 
Kriteerit ja esitys tehtävään kutsumisesta 
Työelämäprofessorin tehtävänä on vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja nä-
kyvyyttä yhteiskunnan eri sektoreilla. Työelämäprofessori luo ja ylläpitää verkostoja yliopiston ja 
työelämän välillä ja tuo työelämän käytännön ajankohtaistatietoa yliopistoyhteisöön, jota voi-
daan hyödyntää opetus- ja tutkimustoiminnassa. Työelämäprofessori antaa opetusta ja/tai ohjaa 
opinnäytteitä sekä vahvistaa opiskelijoiden työelämärelevanssia omalla asiantuntijuuden alueel-
laan. 
 
Työelämäprofessorin tehtävän hoito-osuus on 20-50% ja määräaikaisuuden kesto on tyypilli-
sesti 3-5 vuotta. Lähtökohtana on, että työelämäprofessori ei työskentele samanaikaisesti aka-
teemisessa tehtävässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. Koska kysymys ei ole tie-
teellisiin ansioihin perustuvasta tehtävästä, ei tehtävän täytössä käytetä asiantuntijamenettelyä.  
 
Dekaani laatii esityksen rehtorille, jossa kuvataan työelämäprofessoriksi kutsuttavan henkilön 
ansiot ja se, miten hän voisi hyödyttää yliopiston toimintaa ja lisätä yliopiston yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta ja näkyvyyttä. Rehtori tekee dekaanin esityksestä päätöksen työelämäprofesso-
rin kutsumisesta tehtävään. Erityisessä poikkeustapauksessa dekaani voi esittää, että työelä-
mäprofessori voi työskennellä 100% tehtävässä korkeinaan yhden vuoden ajan. Mahdollista jat-
kokautta harkitaan tapauskohtaisesti ja tiedekunnan tarpeen mukaan. Myös mahdollisesta jatko-
kaudesta päättää rehtori dekaanin esityksestä. Jatkokauden mahdollisuus ei kuitenkaan koske 
niitä erityisiä poikkeustapauksia, joissa tehtävän hoito-osuus on 100% ja kesto korkeintaan yh-
den vuoden.  
 
Työelämäprofessorin asema 
Työelämäprofessori ei kuulu professorien ryhmään eikä ole suuren konsistorin jäsen. Vaaleissa 
työelämäprofessori äänestää muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ryhmässä. 
 
Tällä rehtorin päätöksellä kumotaan rehtorin päätös HY/175/00.00.06.00/2019 (12.2.2019). Pää-
tös tulee voimaan välittömästi. Päätöksessä on huomioitu työelämäprofessorien toimintaedelly-
tyksiä kehittäneen työryhmän suositukset.  
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