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Tiedekuntaneuvoston
jäsenet

Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja
Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Petri Pulli, koulutusdekaani
Eero Hanski, professori
Kalervo Hiltunen, professori (poissa)
Peter Hästö, professori
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja
Marko Huttula, professori
Leena Kaila, yliopistonlehtori (poissa)
Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija
Laura Kvist, yliopistotutkija
Anita Aikio, yliopistotutkija
Ida Viinikka, fil. yo (poissa)
Harri Perämäki, fil. yo
Pauli Kangas, fil. yo (poissa)
Ville Tyrväinen, fil. yo

Muut

Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö
Tiina Pääkkönen, hal lintopäällikkö, sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Tiina Pääkkönen)
Kutsu kokoukseen oli lähetetty 26.9.2013. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön
edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös
valtaiseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
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Kokouksen esityslistan hyväksyminen (Tiina Pääkkönen)
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään.

Päätös:

Esityslista hyväksytään muilta osin, mutta lisätään pöydältä 6 §:ään Muut asiat tutki
musprofessorin tehtävä, biofysiikka, erityisesti neurobiofysiikka; tiedekunta
neuvoston kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan käsittelyä varten, jatko
käsittely.
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Luonnontieteellisen tiedekunnan vaalitoimikunnan asettaminen (Tiina Pääkkönen)
Oulun yliopistolla järjestetään yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja tiede
kuntahallitusten vaalit 31. 10.2013.
1.6.20 1 3 voimaan tulleen vaalijohtosäännön 14 §:n mukaan kukin tiedekuntahallitus
asettaa vaalitoimikunnan, johon kuuluu vähintään kaksi (2) professorikuntaan kuu
luvaa henkilöä ja vähintään kaksi (2) muun henkilökunnan edustajaa. Jäsenistä yksi
määrätään puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheen
johtajan. Sihteerinä toimii tiedekuntahallituksen määräämä henkilö. Vaalitoimi
kunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Ennen uusien tiedekuntahallitusten valintaa täytyy vaalitoimikunta valita nykyisten
toimielinten toimesta. Yliopiston hallitus on 28.8.20 13 kokouksessaan päättänyt li
sätä vaalijohtosäännön 38 §:ään virkkeen: “3 1. 1 2.20 13 saakka 14 §:ssä mainitut tie
dekuntahallituksen tehtävät hoitaa arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääke
tieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien osalta vaalilautakunta ja muiden
tiedekuntien osalta tiedekuntaneuvosto”.
Asiasta on pyydetty luonnontieteellisen tiedekunnan osalta ehdotuksia jäsenistä ja
varajäsenistä biologian, fysiikan, geotieteiden, kemian, maantieteen ja matemaattis
ten tieteiden laitoksilta.
Päätösesitys:

Asetetaan vaalitoimikunta:
jäsen
puheenjohtaja, professori Paavo Perämäki
professori jari Oksanen
yliopisto-opettaja Marko Leinonen
yliopistonlehtori Markku Pirttijärvi

Varajäsen
professori Toivo Muilu
professori Vesa Peuraniemi
yli-insinööri Veli-Matti Horneman
yliopistotutkija Laura Kvist

Sihteeri hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014: valtiorahoituksen kohdentamisen periaatteet
budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten, tiedekunnan toimenpide
ohjelma ja henkilöstösuunnitelma; tiedekuntaneuvoston keskusteltavik
si, jatkokeskustelu (jouni Pursiainen)
Päätösesitys:

Tiedekuntaneuvosto jatkaa viime kokouksessa alkanutta keskustelua valtiorahoituksen kohdentamisen periaatteista, tiedekunnan toimenpideohjelmasta ja
henkilöstösuunnitelmasta.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
Tutkintotilanne 24.9. 12013 Liite 1

§5

Dekaanin päätökset:
valmisteluryhmän asettaminen, biofysiikan tutkimusprofessorin määräaikainen
tehtävä, fysiikan laitos Liite 2 § 5
valmisteluryhmän asettaminen, kokeellisen elektronispektroskopian professuuri,
fysiikan laitos Liite 3 § 5
valmisteluryhmän asettaminen, tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä, maan
tieteen laitos Liite 4 § 5
puutarhan intendentin tehtävään ottaminen toistaiseksi, biologian laitos Liite 5 § 5
yliopistotutkijan tehtävään, laskennallinen molekyylifysiikka, ottaminen viiden
vuoden määräajaksi, fysiikan laitos Liite 6 § 5
yliopistotutkijan tehtävään, synkrotroniherätteinen molekyylimateriaalien tutki
mus, ottaminen viiden vuoden määräajaksi, fysiikan laitos Liite 7 § 5
-

-

-

-

-

-

Oulun Mining Schoolin (OMS) sijoittumista Oulun yliopiston organisaatioon,
OMS:n tulevan rahoitusrakenteen sekä yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoi
den kanssa selvittävän työryhmän nimeäminen Liite 8 § 5
Päätös strategisen tutkimusrahoituksen jaosta vuodelle 20 14 Liite 9
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

§

5

6
Muut asiat
Pöydältä:
Tutkimusprofessorin tehtävä, biofysi ikka, erityisesti neurobiofysiikka;
tiedekuntaneuvoston kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan
käsittelyä varten, jatkokäsittely (Tiina Pääkkönen)
Tutkimusprofessorin tehtävän kelpoisuus Oulun yliopistossa on yliopiston johto
säännön 48 §:ssä seuraavasti: “Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia
ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita an’ioitaessa otetaan eri
tyisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusiyhmän johtamisessa
sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansain
välisestä tutkimusyhteistyöstä. Mikäli tehtäviin ei liity merkittävästi opetusta, opetus
ansioiden painoarvo on professorin tehtävää vähäisempi.”
Asiaa on käsitelty aiemmin tiedekuntaneuvoston kokouksissa 12.6. ja 13.9.201 3.
Mikäli yliopiston työvaliokunta myöntää tehtävän täyttöluvan, dekaanin asettama
valmisteluryhmä huolehtii asiantuntijamenettelystä ja opetusansioiden arvioinnista
rekrytointiohjeen määrittelemällä tavalla. Dekaani tekee valmisteluryhmän esityk
sen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen yliopiston rehtorille, joka te-
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kee päätöksen tehtävään ottamisesta.
Professorin määräaikainen työsuhde, alan täsmennyksenä biofysiikka, erityisesti
neurobiofysiikka, täytetään enintään kolmen (3) vuoden määräajaksi osa-aikaisesti
(50 %). Tehtävä sijoitetaan Oulun yliopiston fysiikan laitokselle (1.1.2014 alkaen fy
siikan, geotieteiden ja kemian laitos).
Dekaani on nimittänyt tehtävän täyttöä valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat
professori Heikki Salo koollekutsujana sekä muina jäseninä professori Marko Hut
tula ja yliopistonlehtori Marja Hyvönen fysiikan laitokselta. Työryhmä on valmistel
lut esityksen työsuhteen täyttötavasta, tehtävänalasta ja täsmennyksestä sekä laati
nut esityksen mukaisen tehtävänkuvauksen (Liite 1 § 7). Valmistelutyöryhmä mää
rittelee opetusansioiden arviointitavan ja järjestää tätä varten tarvittavat opetus
näytteiden antamistilaisuudet. Ehdotuksen mukaan tehtävä täytettäisiin enintään
kolmen vuoden määräajaksi osa-aikaisesti avoimen haun kautta.
Päätösesitys:

Päätetään, että asia otetaan kiireellisyytensä vuoksi käsittelyyn, vaikka sitä ei ole
kokouskutsussa mainittu.
Mikäli työvaliokunta myöntää täyttöluvan tutkimusprofessorin tehtävään, bio
fysiikka, erityisesti neurobiofysiikka, asia etenee asiantuntijamenettelyyn. Tiede
kuntaneuvosto katsoo, että professorin tehtävä, biofysiikka, erityisesti neurobio
fysiikka, voidaan täyttää avoimen haun kautta enintään kolmen vuoden määräajaksi
osa-ai kaisesti.

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto katsoo yksimielisesti, että professorin tehtävä, biofysiikka,
erityisesti neurobiofysiikka, voidaan täyttää avoimen haun kautta enintään kolmen
vuoden määräajaksi osa-aikaisesti.
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Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Jouni
siainen
Puheenjohtaja

Tiina Paakkonen
Sihteeri

