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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 7.10.2011.
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan
lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen
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Kokous 5 / 2011 tiistaina 12.10.2011 klo 14.15. alkaen
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, professori
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, professori
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Susanna Teppo, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Pauli Kangas, opiskelija
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2
Ilmoitusasiat

1)

Laitosneuvostoissa 11.5.2011 – 14.9.2011 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat;
yhteenveto liitteenä.

2)

Dekaanin päätöksellä 23.9.2011 ja 29.9.2011 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä.

3)

Tutkintobarometri 29.9.2011 tilanteen mukaan liitteenä.

4)

Dekaanin päätöksiä:
- kannustepalkkion perusteet luonnontieteellisessä tiedekunnassa (liite)
- otettu fysiikan, alan täsmennyksenä tähtitiede, yliopistotutkijan tehtävään
FT Jürgen Schmidt ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016 (liite)
- otettu kemian yliopistotutkijan tehtävään dosentti FT Raija Oilunkaniemi
tehtävään toistaiseksi
- asetettu valmisteluryhmä biologian laitoksen kahden yliopistotutkijan tehtävän täyttämiseksi (liite)

5)

Oulun yliopiston Tutkijakoulun tohtorikoulutusohjelmat

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen
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Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 11 / 2011 keskiviikkona 12.10.2011 klo 13.15. alkaen
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani

Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, professori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, professori
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, professori
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Susanna Teppo, opiskelija
Matti Weckström, professori
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Pauli Kangas, opiskelija
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Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Tuomas Aarni on pyytänyt eroa tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja varajäsen Tommi Portti on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Jos monijäsenisen hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on
myönnetty ero hallintoelimen jäsenyydestä, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (johtosääntö 38 §).
Vaalijohtosäännön 4 §:n mukaan hallintoelinten toimikausi on neljä kalenterivuotta,
opiskelijajäsenten kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Päätösesitys:
Myönnetään Tuomas Aarnille ja Tommi Portille ero tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja todetaan, että Oulun yliopiston ylioppilaskunta on valinnut luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajäseneksi Harri Perämäen jäljellä olevan toimikauden loppuun eli 31.12.2013 saakka. Ylioppilaskunta on lisäksi valinnut Mika
Laakson Susanna Tepon opiskelijavarajäseneksi toimikauden loppuun
31.12.2013 saakka.

Päätös:

Esityksen mukaisesti. Ylioppilaskunta ilmoittaa uuden varajäsenen.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen
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Kokous 5 / 2011 keskiviikkona 12.10.2011 klo 14.15. alkaen
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Eero Hanski, professori
Kalervo Hiltunen, professori
Peter Hästö, professori
Jari Oksanen, professori
Petri Pulli, professori
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti

Marko Huttula, dosentti
Marko Hyvärinen, dosentti
Leena Kaila, lehtori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Laura Kvist, dosentti
Tuomas Aarni, opiskelija
Susanna Teppo, opiskelija
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Pauli Kangas, opiskelija
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Professorin tehtävä, soveltava kemia ja prosessikemia; kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan käsittelyä varten

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 voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää
kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain
27―29 §:ää. Asiantuntijoiden 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 tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja
ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä
yhteistyöstä.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja
pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa
saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huo-
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Professorin tehtävä, soveltava kemia ja prosessikemia; kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan käsittelyä varten
mioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät.
Taiteellisen pätevyyden arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta
käytännöllisestä perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjeita.
48 § Tutkimusprofessori
Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa
sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt
kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Mikäli tehtäviin ei liity merkittävästi opetusta, opetusansioiden painoarvo on professorin tehtävää vähäisempi.
Yliopiston työvaliokuntakäsittelyn jälkeen dekaanin asettama valmisteluryhmä huolehtii asiantuntijamenettelystä ja opetusansioiden arvioinnista rekrytointiohjeen märittelemällä tavalla. Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liitteineen yliopiston rehtorille, joka tekee päätöksen tehtävään ottamisesta.
Professorin määräaikainen työsuhde, alan täsmennyksenä soveltava kemia ja prosessikemia, rahoitetaan Suomen Yrittäjyysakatemia-säätiön lahjoitusvaroin ja se täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi (1.1.2012 - 31.12.2016). Lahjoitusvarat on tarkoitettu professorin määräaikaisen työsuhteen palkkakustannuksiin. Tehtävä sijoitetaan Oulun yliopiston Kemian laitokselle, mutta käytännön toiminta tapahtuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Professorin tehtävää on aiemman viisivuotiskauden hoitanut TkT, dosentti Ulla Lassi.
Dekaani on nimittänyt tehtävän täyttöä valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat professori
Risto Laitinen koollekutsujana, muina jäseninä professori Marja Lajunen, professori Paavo
perämäki ja lehtori Minna Tiainen kemian laitokselta sekä opetusneuvos Mikko Viitasalo
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen edustajana. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen asiantuntijoista ja on valmistellut esityksen työsuhteen täyttötavasta, tehtävänalasta ja täsmennyksestä ja on laatinut esityksen mukaisen tehtävänkuvauksen (liitteenä). Valmistelutyöryhmän määrittelee opetusansioiden arviointitavan ja järjestää tätä varten tarvittavat
opetusnäytteiden antamistilaisuudet. Ehdotuksen mukaan tehtävä täytettäisiin 5 vuoden
määräajaksi 1.1.2012- 31.12.2016 kutsumalla siihen TkT, dosentti Ulla Lassi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Päätösesitys:
Tiedekuntaneuvosto katsoo, että professorin tehtävä, soveltava kemia ja prosessikemia voidaan täyttää kutsumenettelyllä ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016, kutsuttavana TkT, dosentti Ulla Lassi.

Päätös:
Jätetään asia asia pöydälle. Käsitellään asia seuraavassa tiedekuntaneuvoston
kokouksessa, sillä esityslistan liitteenä olevasta materiaalista puuttuu julkaisuluettelo.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen
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Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
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Eero Hanski, professori
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Peter Hästö, professori
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1.
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
Akateemisen arviointityöryhmän päätös sekä yhteenveto ja tarkastajien lausunnot
on liitteenä.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta osin
esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan
noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu-tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko tiedekuntaneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä tarkoitusta varten nimeämä erillinen toimielin. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka
nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua
tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tekijälle oli varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta 22.9.2011
mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
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Kokous 5/2011 keskiviikkona 12.10.2011 klo 14.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Tiedekunnan Akateeminen arviointiryhmä käsitteli FM Anna-Riikka Pehkonen-Ollilan
lisensiaatintutkimuksen arvostelua kokouksessaan 23.9.2011 ja päätti siirtää asian
käsittelyn tiedekuntaneuvoston päätettäväksi, lisäselvitysten saamiseksi.
Akateemisen arviointityöryhmän työskentelyn määräyksissä on, että kiistanalaisissa
tai periaatteellisia linjauksia vaativissa tapauksissa arviointiryhmä voi tuoda asian
tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto keskusteli asiasta ja koska se ei yleisesti pystynyt näkemään
riittävää ja oleellista eroa aiemmin julkaistuun pro gradu-tutkielmaan tutkimusaineiston, tutkimusmenetelmien analysoinnin eikä tutkimusanalyysin osalta, tiedekuntaneuvosto päätti, että FM Anna-Riikka Pehkonen-Ollilan lisensiaatintutkimusta FLtutkintoa varten ei hyväksytä nykyisessä muodossaan, vaan esitetty lisensiaatintutkimus palautetaan takaisin ohjausprosessiin työn korjaamista varten.
Päätöksentekoon osallistuivat: Pursiainen, Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen,
Hiltunen, Hästö, Pulli, Weckström, Huttula sekä Kvist.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

