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Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 13.10.2011.
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.
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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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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.
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Päätös:
Tiedekuntaneuvosto katsoo yksimielisesti, että professuurin tehtävän täytössä
voidaan edetä. Dekaani tekee esityksen tehtävän täyttöluvasta rehtorille ja esitykseen liitetään pöytäkirjanote koskien tiedekuntaneuvoston kannanottoa.

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 19 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

Kokous 6 / 2011 tiistaina 18.10.2011 klo 13.15. 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
Vesa Peuraniemi, professori

Marko Huttula, dosentti
Marko Hyvärinen, dosentti
Leena Kaila, lehtori
Sakari Kellokumpu, dosentti
Laura Kvist, dosentti
Harri Perämäki, opiskelija
Susanna Teppo, opiskelija
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Pauli Kangas, opiskelija
Mika Laakso, opiskelija

_______________________________________________________________________
3
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012; tiedekunnan toimenpideohjelma ja toimintaja taloussuunnitelman yleiset perusteet
Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä
tiedekunnan toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopistostrategiaa; hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi; sekä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet.
Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman, mukaan lukien seuraavan vuoden budjetti, hyväksyminen hyvissä ajoin ennen budjettivuoden alkua edellyttää perustason
yksiköiden vastaavien suunnitelmien laatimista. Yksiköitä on pyydetty laatimaan esityksensä 18.10.2011 mennessä.
Yliopiston rehtori on allekirjoittanut 2.9.2011 ohjeet yliopiston yksiköille toiminnan ja
talouden suunnittelusta vuosille 2012-2014. Ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa
http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/raportit/TTS-ohje2012linkit.pdf.
Toiminnan ja talouden suunnittelu, mukaan lukien budjetti, laaditaan selainpohjaisella TATU-työkalulla. Laitosten ja tiedekunnan alustavat henkilöstösuunnitelmat on
esitelty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.10.2011.

Päätösesitys:
Käydään läpi kokoukseen mennessä toimitettu TTS-aineisto. Päätetään niistä toimista, joilla tiedekunnan aineisto on toimitettavissa määräaikaan 18.10.2011 mennessä.
Valtuutetaan dekaani johtoryhmää kuultuaan toimittamaan tiedekunnan toiminta- ja
taloussuunnitelma hallintopalveluihin, mukaan lukien henkilöstösuunnitelma sekä
laitosten ja tiedekunnan budjetit.
Päätös:
Käytiin läpi dekaanin ja laitosten edustajien esittelemänä tiedekunnan ja laitosten
toimenpideohjelmat sekä toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet. Tiedekunnan osalta toimenpideohjelmaan päätettiin tehdä joitain vähäisiä lisäyksiä.
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Esityksen mukaisesti eli valtuutettiin dekaani toimittamaan tiedekunnan toiminta- ja
taloussuunnitelma hallintopalveluihin, mukaan lukien henkilöstösuunnitelma sekä
laitosten ja tiedekunnan budjetit.
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