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Ville Tyrväinen, fil. yo (poissa)
J arkko Saarinen, professori, Jarmo Rusasen varajäsen
Tapio Hansson, fil. yo, Ville Tyrväisen varajäsen
—

Muut

Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö, sihteeri

I
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tiina Pääkkönen)
Kutsu kokoukseen oli lähetetty 10.9.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön
edellyttämä määrä jäseniä.
Päätösesitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös
valtaiseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

2
Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Tiina Pääkkönen)
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
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3
Professorin tehtävä, malmigeologia, tiedekuntaneuvoston kannanotto tehtävän täytöstä työ
valiokunnan käsittelyä varten (Tiina Pääkkönen)
Yliopistolain 33 §:ssä on säädökset professorin tehtävistä ja valinnasta
33

§ Professorin tehtävät,

valinta ja arvonimi

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.
Professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voi
massa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi
julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään vali
taan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää
kelpoisuusvaatimukset.
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyy
dettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voi
massa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asian
tuntjan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27 29 §:ää. Asiantuntoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
—

Yliopisto voi myöntää palveluksessaan olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin
arvonimeä.
Professorin tehtävän kelpoisuudet Oulun yliopistossa on määritelty yliopiston
johtosäännön 47 48 §:ssä.
—

47

§ Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteel
listä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä
näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.
Hak Jan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulu
tus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte
sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toi
minnassa, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täy
dentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja
kansainväliset tehtävät.
Taiteellisen pätevyyden arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta käytännöl
lisestä perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjeita.
Mikäli yliopiston työvaliokunta myöntää tehtävän täyttöluvan, dekaanin asettama
valmisteluryhmä huolehtii asiantuntijamenettelystä ja opetusansioiden arvioinnista
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rekrytointiohjeen määrittelemällä tavalla. Dekaani tekee valmisteluryhmän esityk
sen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen yliopiston rehtorille, joka te
kee päätöksen tehtävään ottamisesta.
Professorin työsuhde, alan täsmennyksenä malmigeologia, täytetään toistaiseksi.
Tehtävä sijoitetaan Oulun yliopiston geotieteiden laitokselle.
Dekaani on nimittänyt tehtävän täyttöä valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat
professori Jouni Pursiainen koollekutsujana, muina jäseninä johtaja Kari Knuutila
(Oulu Mining School), professori Juha Pekka Lunkka, professori Eero Hanski, tutki
musjohtaja Pekka Nurmi (Geologian tutkimuskeskus) yliopistonlehtori Tobias
Weisenberger ja jatko-opiskelija Kirsi Luolavirta. Työryhmä on valmistellut esityk
sen työsuhteen täyttötavasta, tehtävänalasta ja täsmennyksestä sekä laatinut esityk
sen mukaisen tehtävänkuvauksen (Liite 1 § 3). Valmistelutyöryhmä määrittelee
opetusansioiden arviointitavan ja järjestää tätä varten tarvittavat opetusnäytteiden
antamistilaisuudet. Ehdotu ksen mukaan tehtävä täytettäisii n toistaiseksi avoimen
kansainvälisen haun kautta.
Päätösesitys:

Mikäli työvaliokunta myöntää täyttöluvan professorin tehtävään, malmigeologia,
asia etenee kansainväliseen avoimeen hakuun. Tiedekuntaneuvosto katsoo, että
professorin tehtävä, malmigeologia, voidaan täyttää kansainvälisen avoimen haun
kautta toistaiseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

4
Tutkimusprofessorin tehtävä, biofysiikka; tiedekuntaneuvoston kannanotto tehtävän täytöstä
työvaliokunnan käsittelyä varten, jatkokäsittely (Tiina Pääkkönen)
48

§

Tutkimusprofessori

Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtä
vään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ
ja tuloksellinen toiminta tutkimusiyhmän johtamisessa sekä menestyminen täydentävän
tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Mi
käli tehtäviin ei liity merkittävästi opetusta, opetusansioiden painoarvo on professorin teh
tävää vähäisempi.
Asiaa on käsitelty aiemmin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.6.2013, jolloin
asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, jolloin kuullaan vaI
misteluryhmän kanta asiasta.
Mikäli yliopiston työvaliokunta myöntää tehtävän täyttöluvan, dekaanin asettama
valmisteluryhmä huolehtii asiantuntijamenettelystä ja opetusansioiden arvioinnista
rekrytoi ntiohjeen määrittelemällä tavalla. Dekaani tekee valmisteluryhmän esityk
sen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen yliopiston rehtorille, joka te
kee päätöksen tehtävään ottamisesta.
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Professorin määräaikainen työsuhde, alan täsmennyksenä biofysiikka, täytetään
enintään kolmen (3) vuoden määräajaksi (1.1.2014 31.12.2016) osa-aikaisesti.
Tehtävä sijoitetaan Oulun yliopiston fysiikan laitokselle. Tutkimusprofessori n teh
tävää on hoitanut vuodesta 2011 lähtien FT Mikko Vähäsöyrinki.
-

Dekaani on nimittänyt tehtävän täyttää valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat
professori Heikki Salo koollekutsujana, muina jäseninä professori Marko Huttula ja
yliopistonlehtori Marja Hyvönen fysiikan laitokselta. Työryhmä on tehnyt ehdotuk
sen asiantuntijoista ja on valmistellut esityksen työsuhteen täyttötavasta, tehtävän
alasta ja täsmennyksestä ja on laatinut esityksen mukaisen tehtävänkuvauksen (Liite
1 § 4). Valmistelutyöryhmä määrittelee opetusansioiden arviointitavan ja järjestää
tätä varten tarvittavat opetusnäytteiden antamistilaisu udet. Ehdotuksen mukaan
tehtävä täytettäisiin kolmen (3) vuoden määräajaksi 1 .8.20 13- 31 12.2016 osa
aikaisesti kutsumalla siihen FT Mikko Vähäsöyrinki (hakemusasiakirjat Liite 2 § 4).
.

Päätösesitys:

Mikäli työvaliokunta myöntää täyttöluvan tutkimusprofessorin tehtävään, bio
fysiikka, asia etenee asiantuntijamenettelyyn. Tiedekuntaneuvosto katsoo, että
professorin tehtävä, biofysiikka, voidaan täyttää kutsumenettelyllä ajalle
.1.2014 3 1 .12.20 16, kutsuttavana FT Mikko Vähäsöyrinki.
—

Päätös:

Tehtävää ei voida täyttää kutsumenettelyllä. Sen sijaan tiedekuntaneuvosto esittää,
että valmisteluryhmä harkitsisi tehtävän täyttämistä avoimen haun kautta.

5
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014: valtiorahoituksen kohdentamisen periaatteet
budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten, tiedekunnan toimenpideohjelma ja henkilöstösuunnitelma; tiedekuntaneuvoston keskusteltavik
si (Jouni Pursiainen)
Päätösesitys:

Tiedekuntaneuvosto keskustelee valtiorahoituksen kohdentamisen periaatteista,
tiedekunnan toimenpideohjelmasta ja henkilöstösuunnitelmasta.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti

6
Ilmoitusasiat
Tutkintotilastot 21 .5., 4.6., 6.6., 19.6., 27.6., 28.6., 3.9. ja 5.9. Liite 1

§6

Dekaanin päätökset:
muutos valmisteluryhmän kokoonpanoon, tutkijatohtorin ja tohtorikoulutettavan
määräaikaiset tehtävät, tietojenkäsittelytieteiden laitos Liite 2 § 6
valmisteluryhmän asettaminen, tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä, fysiikan lai
tos Liite 3 § 6
-

-

Oulun Eteläisen instituutin ohjausryhmän asettaminen, Liite 4

§6

Täytäntöönpanotyöryhmän asettaminen kemikaalihuollon, pajojen ja maastotoimintojen kehittämiseksi Liite 5 § 6
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Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen va. tieteellisen johtajan nimeä
minen Liite 6 § 6
—

Kansainvälinen Oulun yliopisto
Liite 7 § 6

—

toimenpideohjelman ja työnjaon hyväksyminen

Oulun yliopiston koulutusvientitoimintaa valmistelevan työryhmän nimeäminen
Liite 8 § 6
Varajäsenen nimeäminen tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimi
kuntaan 31 12.20 13 päättyväksi toimikaudeksi Liite 9 § 6
.

Yhteistyösopimus Oulun yliopiston ja Sodankylän kunnan välillä Liite 10
Finnish delegates in the EMBL council Liite 1 1

§

6

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminta (JuIkICT) Liite 12
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

7
Muut asiat

8
Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Jouni Pursiainen
Puheenjohtaja

§6

Tiina Pääkkönen
Sihteeri

§

6

