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  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 20 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 7 / 2011 torstaina 15.12.2011 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 Harri Perämäki, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Susanna Teppo, opiskelija 
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija  
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija  
 Vesa Peuraniemi, professori Anita Aikio, dosentti 
 Mika Laakso, opiskelija 

_______________________________________________________________________ 
 
1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta si-
sältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.12.2011. 
 
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vä-
hintään 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 

 
 
 
 



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 21 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 7 / 2011 torstaina 15.11.2011 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 Harri Perämäki, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Susanna Teppo, opiskelija  
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija 
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija 
 Vesa Peuraniemi, professori Anita Aikio, dosentti  
 Mika Laakso, opiskelija  

_______________________________________________________________________ 
 
2 
Ilmoitusasiat 

 
 
1) Dekaanin päätöksellä 20.10.2011 ja 10.11.2011 hyväksytyt tutkinnot sekä eril-

listodistukset liitteenä. 
 

2) Tutkintobarometri 20.10.2011, 1.11.2011 ja 1.12.2011 tilanteen mukaan liit-
teenä. 

 
3) Dekaanin päätöksiä: 

 
- asetettu valmisteluryhmä matemaattisten tieteiden laitoksen yliopistotutki-

jan ja yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseksi 1.1.2012 alkaen (liite)  
- asetettu valmisteluryhmä fysiikan laitoksen yliopistotutkijan ja yliopistonleh-

torin tehtävän täyttämiseksi 1.1.2012 alkaen (liite)  
- asetettu valmisteluryhmä fysiikan laitoksen avaruusfysiikan professorin teh-

tävän täyttämiseksi kutsumenettelyllä, kutsuttavana Dr. Ilya Usoskin (liite)  
- asetettu valmisteluryhmä selvittämään fysiikan ja kemian laitosten yhdistä-

misen edellytyksiä (liite) 
- otettu matemaattisten tieteiden laitoksen yliopistolehtorin tehtävään FT 

Pekka Salmi komivuotiskaudeksi ajalle 1.8.2012 – 31.7.2015 (liite) 
- otettu matemaattisten tieteiden laitoksen yliopistotutkijan tehtävään FT do-

sentti Tapani Matala-Aho viisivuotiskaudeksi ajalle 1.1.2012 – 31.12.2016 
(liite) 

- otettu matemaattisten tieteiden laitoksen yliopistolehtorin tehtävään FT do-
sentti Mahmoud Filali toistaiseksi 1.1.2012 alkaen (liite) 

 
4) Strategiarahan myöntäminen, fysiikan laitos 

 
5) Opetus- ja opiskelijapalvelujen vastuualueen nimen muuttaminen  

 
6) Henkilöstösiirrot koulutuspalveluissa 

 
7) Hallituksen pöytäkirjanote A13/2011 koskien dekaanien ja varadekaanien si-

jaisjärjestelyistä 
 

 
 



 
Päätösesitys: 
 
 Merkitään tiedoksi. 
  
 

       Päätös:  
 
 
Esityksen mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Susanna Piltonen 

 



  PÖYTÄKIRJA  
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 22 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 7 / 2011 torstaina 15.12.2011 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 Harri Perämäki, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Susanna Teppo, opiskelija 
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija  
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija  
 Vesa Peuraniemi, professori Anita Aikio, dosentti 
 Mika Laakso, opiskelija 
_______________________________________________________________________ 

 
3 
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten kokoonpanon muutokset 

 
 
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri on ilmoittanut (liite), että Oulun yliopis-
ton ylioppilaskunta on valinnut opiskelijajäsenet luonnontieteellisen tiedekunnan tie-
dekuntaneuvostoon vuosiksi 2012 - 2013.  
 
Valitut opiskelijajäsenet (varajäsen suluissa): 
 Ida Viinikka   (Jouni Haaraniemi) 
 Harri Perämäki  (Mika Laakso) 
 Pauli Kangas  (Joonas Kurtti) 
 Ville Tyrväinen  (Tapio Hansson) 
 
Vaalijohtosäännön 4 §:n mukaan hallintoelinten toimikausi on neljä kalenterivuotta, 
opiskelijajäsenten kuitenkin kaksi kalenterivuotta. 

 
 

 Päätösesitys: 
 
 Todetaan, että Oulun yliopiston ylioppilaskunta on valinnut luonnontieteellisen 

tiedekunnan opiskelijajäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 1.1.2012 - 31.12.2013. 
 
  
Päätös:  
 

 
Esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Susanna Piltonen 



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 23 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 7 / 2011 torstaina 15.12.2011 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 Harri Perämäki, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Susanna Teppo, opiskelija  
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija 
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija 
 Vesa Peuraniemi, professori Anita Aikio, dosentti  
 Mika Laakso, opiskelija  

_______________________________________________________________________ 
 
4 
Professorin tehtävä, luonnonmaantiede; kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan käsit-
telyä 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 kansainväli-
seen yhteistyöhön. 

Professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö tois-
taiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioi-
tunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita 
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. 

Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen va-
lintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö vali-
taan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määrä-
aikaiseen 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 johtosään-
nön 47- 48 §:ssä.  

47 § Professori 

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasois-
ta tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen joh-
tamisesta, 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- 



OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 23 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 7 / 2011 torstaina 15.12.2011 klo 13.15. alkaen 
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4 jatkuu 
Professorin tehtävä, luonnonmaantiede; kannanotto tehtävän täytöstä työvaliokunnan käsit-
telyä varten 

mioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännölli-
nen perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täydentävän tutkimusrahoi-
tuksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväli-
set tehtävät. 

Taiteellisen pätevyyden arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta 
käytännöllisestä perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjei-
ta. 

48 § Tutkimusprofessori 

Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia ansioita kuin professo-
rin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huo-
mioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa 
sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt 
kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Mikäli tehtäviin ei liity merkittävästi ope-
tusta, opetusansioiden painoarvo on professorin tehtävää vähäisempi. 

 

Yliopiston työvaliokuntakäsittelyn jälkeen dekaanin asettama valmisteluryhmä huolehtii asi-
antuntijamenettelystä ja opetusansioiden arvioinnista rekrytointiohjeen märittelemällä taval-
la. Dekaani tekee valmisteluryhmän esityksen pohjalta esityksensä perusteluineen ja liittei-
neen yliopiston rehtorille, joka tekee päätöksen tehtävään ottamisesta. 

 
 Luonnonmaantieteen professorin, FT Jan Hjortin määräaikainen toimikausi päättyy 
31.5.2012. Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitel-
massa 2012 maantieteen laitos esittää tavoitteenaan, että ”kaikki avoimeksi tulevat valtion-
avusteiset työsuhteet täytetään, kuten aiempinakin vuosina”. 

 
 Luonnonmaantieteen professuuri on tarpeellinen alan korkealaatuisen tutkimuksen ja ope-
tuksen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Oulun yliopistossa. Professuurin rahoitus kuuluu ko-
konaisuudessaan valtionavusteisen perusrahoituksen piiriin. Maantieteen laitoksen rahoi-
tustilanne on hyvä eikä aseta estettä tehtävän täyttämiseksi. 

 
Tehtävä täytetään kutsusta ajalle 1.6.2012 – 31.5.2017 ja tehtävään ehdotetaan kutsutta-
vaksi FT, dosentti Jan Hjort Oulun yliopistosta (hakemusasiakirjat liitteenä).  
 
Päätösesitys: 

 
Tiedekuntaneuvosto katsoo, että luonnonmaantieteen professorin tehtävä voidaan 
täyttää kutsumenettelyllä ajalle 1.6.2012 – 31.6.2017, kutsuttavana FT dosentti 
Jan Hjort. 

 
  



 
Päätös:  

 
       Esityksen mukaisesti. 

 
 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Susanna Piltonen 
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