
 
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

LINNANMAA,  PL  3000,  FIN-90014  OULUN YLIOPISTO,  FINLAND,  TEL +358 8 553 1052,  FAX  +358 8 553 1060 ,   
http://www.science.oulu.fi/ 

 MUISTIO 6/2010 / 1(2) 
 15.9.2010 
 
 
LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
 
Aika: tiistaina 31.8.2010 kello 14.15 – 16.30 

Paikka: Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 
 
Jäsenet: Petri Pulli (puheenjohtaja) Pauli Tapani Karjalainen 
 Tuomo Glumoff Vesa Peuraniemi 
 Annamari Markkola Peter Hästö 
 Juhani Lounila Samuli Saukkonen  
 Marja Lajunen Annakaisa Tikkinen, opiskelija 
 Heidi Kosunen, opiskelija Heikki Kuoppala  (sihteeri) 
 Jan Hjort Anja Hohtola 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 - Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 - edellisen kokouksen muistio käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin muissa asioissa 
Juha Waulun ja Anne Talvion esitysten jälkeen. 

 
 
2. Tiedekunnan laite- ja infrastruktuurihankintoihin haettava rahoitus  

Asiantuntijanana toiminut tiedekunnan taloussuunnittelija Juha Waulu esitteli menette-
lykäytäntöjä koskien sekä tämän vuoden että tulevan vuoden infrarahan käsittelyä ja 
mm. poistojen huomioimista. Kokousedustajille oli etukäteen jaettu kevään 2010 infra-
rahan hakua ja myöntöä koskeva esitys laitoksille myönnettyyn rahoitukseen tehtävistä 
poistovaikutuksista. Pääsääntö oli, että kertapoistot tehdään alle 5000 euron rahoituk-
sesta ja mm. mikroluokan hankinnat katsotaan tällaisiksi. Infrarahan käyttö edellyttää 
kuitenkin seurantaa ja kuittien toimittamista tehdyistä hankinnoista, jota varten raha on 
myönnetty. Vuonna 2011 pyritään siihen, että mahdollinen seuraava infrarahan haku 
käynnistettäisiin jo tammikuun aikana ja se päättyisi helmikuun lopulla. Tämä nopeut-
taisi rahan kohdentamista ko vuodelle sekä mahdollistaisi myös mahdollisten hankinto-
jen kilpailuttamisen. Esitettiin, että ohjeet hakuun tulisivat tammikuun 2011 puolivälissä, 
joiden laadinnassa Juha Waulu toimisi asiantuntijana. 

 
 
3. Muut asiat  

 - Todettiin, että maantieteen koulutusohjelman edustaja koulutustoimikunnassa on 
vaihtunut ja professori Pauli Tapani Karjalaisen tilalle on tullut professori Jan Hjort. 

- Puheenjohtaja kertoi yliopistotason koulutusneuvoston ja tutkimusneuvoston yhteis-
kokouksen kuulumiset. Esillä oli ollut tutkimusvararehtori Pihlajaniemen ehdotus yli-
opiston yhteisen Graduate School – organisoinnista, mikä oli saanut ristiriitaisen vas-
taanoton kokouksessa. Esitystä pidettiin osittain päällekkäisenä nykyisen tiedekuntaor-
ganisaation kanssa.  

- Etana-järjestelmän käyttöönotto LuTK.ssa lukuvuonna 2010-2011. Päätettiin pyytää 
seuraavaan kokoukseen Reijo Saarta kertomaan ETANA:sta 
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- EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut, apurahajärjestelmät, Asiantuntija-
na ollut suunnittelija Anne Talvio yliopiston kv-yksiköstä kertoi korkeakoulujen vuosille 
2010-2014 ajoittuvasta lukukausimaksukokeilusta sekä asiaan liittyen ajankohtaista 
myös meidän yliopiston asiaan liittyvästä toiminnasta ja mm. Ruotsissa olevista käytän-
teistä. 
 
 

4. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päättyi klo 16.25 
 
 
 

Heikki Kuoppala 
Opintoasiainpäällikkö 

 
 

Liitteet: Edellisen kokouksen muistio 
Yhteenveto ifrarahan poistovaikutuksesta 
Anne Talvion esitys 


