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1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisäl-
tyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 31.3.2010. 
 
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähin-
tään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan li-
säksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme. 
 
 

Päätös: 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 
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2 
Ilmoitusasiat 

 
 
1) Laitosneuvostoissa 1.3. – 19.3.2010 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteen-

veto liitteenä. 
 

2) Dekaanin päätöksellä 23.3.2010 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liit-
teenä. 

 
3) Tutkintobarometri 23.3.2010 tilanteen mukaan liitteenä. 

 
4) Oulun yliopiston laatujärjestelmä, toiminnan kehittämisen malli on läpäissyt 

hyväksytysti Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin. Ohjeet laatutyös-
sä etenemisestä auditoinnin jälkeen ovat liitteenä. 

 
5) Työsopimusasioita - valmistelu käynnistetty seuraavien alojen professuureis-

sa: eläinfysiologia, fysiikka, maaseutututkimus, tietoturva. Liitteenä dekaanin 
päätökset valmisteluryhmien asettamisesta. 

 
6) Rehtorin päätös 24.2.2010 arviointiryhmän perustamisesta EU:n rakennera-

hastohankkeiden arviointiin sekä tutkimusrehtorin kirje 5.3.2010 hankeideoista 
ilmoittamisesta liitteenä. 

 
7) Rehtorin päätös 1.3.2010 tasa-arvotoimikunnan asettamisesta liitteenä. 

 
8) Kajaanin korkeakoulukonsortion liittyvä yhteistoimintasopimus sekä Oulun 

Eteläiseen liittyvä puitesopimus liitteenä. 
 

9) Sopimus yhteistyöstä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa liitteenä. 
 

10) Rehtorin päätös 24.3.2010 Koulutus- ja tutkimuspalvelujen johtokunnan aset-
tamisesta liitteenä. 

 
11) Rehtorin päätökset 2.2.2010 Infotechin tieteellisestä johtajasta ja varajohtajas-

ta liitteenä. 
 

12) Kuulutus tutkimusinfrastruktuurien hakemisesta liitteenä (suuren jakelun tiedo-
te 29.3.2010). 
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2 jatkuu 
Ilmoitusasiat 

 
 

 
 

13) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan kirje 22.3.2010 liitteenä: tutkimuslaitos-
ten tutkimustoiminnan kartoitus, mahdollisuutena siirtää osa sektorilaitosten 
tutkimustoiminnasta yliopistoissa tehtäväksi. 

 
 

 Päätösesitys: 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
 
 Esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 

Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 
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3 
Tutkimusinfrastruktuurien omavastuurahoituksen jakaminen 

 
 
Oulun yliopisto rahoittaa 2010 - 2012 noin kolmella miljoonalla eurolla vuodessa 
strategiansa mukaisiin paino- ja kehittämisaloihin kuuluvan korkeatasoisen tieteelli-
sen tutkimuksen tarvitsemia infrastruktuureja. 
 
Rahoituksella tuetaan tutkimukseen ja/tai tutkijankoulutukseen liittyviä infrastruktuu-
reja kuten tutkimuslaitteita ja -laitteistoja, tieteellisiä kokoelmia, tietoarkistoja, tieto-
kantoja ja ohjelmistoja, joiden kokonaishinta on 80 000 – 800 000 euroa. Rahoitus 
jaetaan matching funding -periaatteella, ts. hakijan on katettava vähintään 25 % 
hankinnan kustannuksista muuten kuin tästä rahasta. 
 
Tiedekuntia on pyydetty toimittamaan tiedeneuvostolle osoitetut priorisoidut hankin-
taesityksensä 20.5.2010 mennessä. 
 
Rahoituspäätöksen tekee rehtori tutkimusneuvoston esityksestä. Tutkimusneuvosto 
käyttää hakemusten arvioinnissa tutkimusinfrastruktuurityöryhmän raportissa 
(http://www.oulu.fi/tupa/Raportti_150310.pdf) kuvattuja kriteereitä 
 
Suuressa jakelussa 29.3.2010 julkaistu hakukuulutus on ilmoitusasioiden liitteenä. 
 
Koska tiedekunnan rahankohdennuspäätöstä tehtäessä syyskuussa 2009 ei ym. lai-
teinfrastruktuurihaku ollut tiedossa, ei omavastuurahoitukseen ole voitu varautua. 
Tiedekunnan rahankohdennuspäätökseen sisältyi kuitenkin toista vuotta peräkkäin 
yhteensä 340 000 euron varaaminen käytettäväksi opetuslaboratorioiden laitteisto-
jen ja muiden opetusta palvelevien infrastruktuurien hankintaan (170 000 €) sekä 
keskihintaisten tutkimuslaitteiden ja muiden tutkimusta palvelevien infrastruktuurien 
hankintaan (myös 170 000 euroa). Näitä rahoja ei vuonna 2010 ole vielä käytetty, 
mutta tiedekunta ja laitokset ovat jo sitoutuneet 72 500 euron omavastuuseen pää-
osin EAKR-rahoitteisessa NMR-laitehankinnassa. 
 
Harkittavaksi tulee, missä määrin laitehankintoihin varattu 340 000 euroa käytetään 
nyt haettavaksi julistettujen tutkimusinfrastruktuurien omavastuisiin ja ym. NMR-
hankinnan omavastuuseen, missä määrin hankintahinnaltaan pienempiin laitteisiin 
(=alkuperäinen tarkoitus). 

 
Tiedekuntaneuvosto päätöksen mukaan valtionrahoituksen kohdentamiseksi pohja-
ehdotuksen laativat dekaani ja varadekaanit, jotka tuovat esityksen tiedekunnan joh-
toryhmälle ja edelleen päätettäväksi tiedekuntaneuvostolle. Asiaa on käsitelty tiede-  

http://www.oulu.fi/tupa/Raportti_150310.pdf
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3 jatkuu 
Tutkimusinfrastruktuurien omavastuurahoituksen jakaminen 

 
 
kunnan johtoryhmän kokouksessa 25.3.2010. Dekaanien ehdotus omavastuurahoi-
tuksen jakamisesta tiedekunnan ja laitosten kesken tuodaan kokoukseen pöydältä 
 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään dekaanien ehdotuksen pohjalta omavastuurahoituksen jakamisesta sekä 
siitä, mistä rahasta tiedekunnan omavastuurahoitus katetaan. 
 

Päätös: 
 
Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki dekaanien ehdotuksen mulkaisen päätös-
esityksen, jonka mukaan päätettiin asiasta seuraavasti: 
 
Aiemmin päätettyyn valtionrahoituksen kohdennukseen sisältyvät varaukset (1) ope-
tuslaboratorioiden laitteistojen ja muiden opetusta palvelevien infrastruktuurien han-
kintaan sekä (2) keskihintaisten tutkimuslaitteiden ja muiden tutkimusta palvelevien 
infrastruktuurien hankintaan (kumpikin 170 000 €). Näistä opetuslaiterahat käytetään 
alkuperäiseen tarkoitukseensa ja hakukuulutus valmistellaan mahdollisimman pian. 
Tavoitteena on, että tällä rahalla tehdyt hankinnat voisivat olla käytettävissä jo syys-
lukukauden alun opetuksessa. 
 
Yllä mainittua tutkimuslaitevarausta käytetään yliopiston tutkimusinfrastruktuurihan-
kintojen omavastuiden rahoittamiseen. Riippuen menestyksestä yliopiston haussa ja 
vastaavasti tarvittavista omavastuista päätetään omilla päätöksillä jaettavien, alle 
80 000 euron suuruisten tutkimuslaitteiden hausta alkusyksystä, arviolta elokuussa. 
Päätettiin, että haun yksityiskohdista (ajoitus, euromäärä, muu rahoitus varauksen 
lisäksi) päättää dekaani kuultuaan asiassa tutkimustoimikuntaa. Tiedekunnan rahoi-
tuksella haettavaksi päätettiin tutkimuslaitteet, jotka ovat hankintahinnaltaan välillä 
8 000 – 80 000 euroa. 
 
Yliopiston tutkimusinfrastruktuurirahoituksen tiedekunnan omavastuu (25 %) päätet-
tiin jakaa siten, että tiedekunnan yhteisestä varauksesta katetaan 12,5 %, laitoksen 
muusta rahoituksesta 12,5 %. 
 
Omalla päätöksellä jaettavissa opetus- ja tutkimuslaitteissa päätettiin, että tiedekun-
nan varauksista katetaan 75 %, laitoksen muusta rahoituksesta 25 % hankintahin-
nasta. 
 
 
 
Dekaani    Jouni Pursiainen 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 
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4 
Akateemisen arviointiryhmän esittelylistojen ja pöytäkirjojen julkisuus ja jakelu 

 
 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.2.2010 (A9 / 2010), että väittelyluvista 
päättää, väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee sekä dosentuurien käsitte-
lyyn osallistuu akateeminen arviointiryhmä, joka nimettiin tiedekuntaneuvoston jä-
senten keskuudesta. Arviointiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja kokouksessaan 
5.3.2010 ryhmä esitti tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi seuraavat akateemisen 
arviointiryhmän asiakirjojen julkisuutta ja jakelua koskevat kohdat: 
 
Paperille painettu kokouskutsu liitteineen lähetetään akateemisen arviointiryhmän 
jäsenten lisäksi dekaanille ja koulutusdekaanille. 
 
Sähköisessä muodossa talletettu kokouskutsu ilman liitteitä laitetaan nähtäville tie-
dekunnan verkkosivulle ennen kokousta. Myös pöytäkirja ilman liitteitä laitetaan näh-
täville tiedekunnan verkkosivulle sen jälkeen kun pöytäkirja on hyväksytty. 

 
Verkkosivulle siirretystä kokouskutsusta ilman liitteitä tiedotetaan erikseen tiedekun-
taneuvoston muita kuin akateemiseen arviointiryhmään kuuluvia jäseniä, laitosten 
johtajia sekä – näiden niin erikseen toivoessa – rehtoraattia, hallintopalvelujen esi-
miehiä ja muiden tiedekuntien hallintopäälliköitä. 
 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään akateemisen arviointiryhmän esittelylistojen ja pöytäkirjojen julkisuudesta 
ja jakelusta ryhmän esityksen mukaisesti. 
 
 

Päätös: 
 
Esityksen mukaisesti. 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen  
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5 
Dosentuurien hakeminen ja arvioiminen, menettelytapojen ja ohjeiden tarkentaminen 

 
 
 
Tiedekuntaneuvoston päätökseen dosentuuriasioiden käsittelystä (kokous 
16.2.2010, A9/2010) sisältyy kohta, jonka mukaan akateeminen arviointiryhmä päät-
tää hakijan opetustaidosta opetusnäytteen tai asiakirjojen perusteella. Halutessaan 
arviointiryhmä pyytää asianomaista laitosta toteuttamaan opetusnäytteen arvioinnin 
päätöksensä tueksi. 
 
Akateeminen arviointiryhmä on esittänyt kokouksessaan 5.3.2010 muutamia, pro-
sessia nopeuttavia muutoksia dosenttiehdokkaan opetustaidon arviointiin. 
 
Uuden ehdotuksen mukaan opetusnäytteen arvioinnin toteutusta laitoksella pyytää 
tutkimusdekaani (ei arviointiryhmä). Lisäksi arviointiryhmä on ehdottanut, että haki-
jan opetustaidosta päättäisi akateemisen arviointiryhmän sijasta dekaani, laitoksella 
toteutetun opetusnäytteen arvostelun perusteella. Kolmantena muutosehdotuksena 
on, että jos hakija on esittänyt opetustaidon arvioimista muussa yhteydessä annetun 
opetusnäytteen perusteella, asiasta päättää akateeminen arviointiryhmä. 
 
Ehdotettujen muutosten jälkeen akateeminen arviointiryhmä käsittelisi dosentuu-
riasiaa kahdessa kokouksessa (ensimmäisessä tarkoituksenmukaisuus ja asiantun-
tijoiden valinta, toisessa tieteellinen pätevyys, mahdollisesti opetusnäytteestä va-
pautus). Opetustaidon arvioimisen hallinnoisivat tutkimusdekaani, laitos OKTR:n 
päättämällä tavalla sekä dekaani. Tieteellisestä pätevyydestä ja opetustaidosta 
päättämisen erottamisen toisistaan nopeuttaa prosessia. 
 
 
 

Päätösesitys: 
 

Muutetaan tiedekunnan ohjeita dosentuurin hakemisesta ja dosentuurin arvioimises-
ta akateemisen arviointiryhmän esittämällä tavalla, liitteen mukaisena. 
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Dosentuurien hakeminen ja arvioiminen, menettelytapojen ja ohjeiden tarkentaminen 

 
 

 
 

Päätös: 
 
Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että mikäli laitoksella esitetään opetusnäytteen 
hylkäämistä, dekaani pyytää asiasta lausunnon akateemiselta arviointiryhmältä. 
Muutoksen mukaiset ohjeet pöytäkirjan liitteenä. 
 
 
 
 
 
Dekaani     Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 
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B 17/2010 1. Koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden nimeäminen. 
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1. 
 
Koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden nimeäminen. 

 
 
Yliopiston koulutusrehtori Olli Silvèn on liitteenä olevan toimeksiannon mukai-
sesti pyytänyt tiedekuntia nimeämään vastuuhenkilöt kullekin koulutusohjel-
malleen. Nimeäminen voidaan tehdä erikseen alempaan ja ylempään korkea-
koulututkintoon tähtääville ohjelmille. Lisäksi nimettävien olisi oltava sellaisia, 
jotka tuntevat ao. ohjelman erittäin hyvin. Toimenpiteen tarkoituksena on vain 
varmistaa koulutusdekaanien oma selustatuki, jos yliopiston koulutusneuvos-
ton päätöksillä esimerkiksi lähdetään edellyttämään esteettömiä lukujärjestyk-
siä ja pullonkaulaselvityksiä, tavoitteena läpäisyjen ja tutkintosaantojen paran-
taminen. 
 
Laitosten johtajia on pyydetty ilmoittamaan tiedekunnalle oman koulutusohjel-
mansa henkilöt 31.3.2010 mennessä. Liitteenä koulutusohjelmilta 31.3.2010 
mennessä tulleet esitykset nimettävistä henkilöistä. 
 
 
 

Päätösesitys: Nimetään vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti. 
 
 

Päätös: Nimettiin vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti (täydennettiin kokouksessa). 

 

 

 Dekaani Jouni Pursiainen 

 

 

 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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KOULUTUSOHJELMIEN VASTUUHENKILÖT 
 

Biokemian koulutusohjelma: 

* Lehtori Tuomo Glumoff, LuK-tutkintoon johtava opetus 

* Professori Lloyd Ruddock, kansainvälinen (englanninkielinen) maisteriohjelma ja mo-
lemmat toiset maisteriohjelmat 

 
 

Biologian koulutusohjelma 

* Yliassistentti Annamari Markkola, sekä LuK- että FM-koulutus 
 
 

Fysiikan koulutusohjelma 

* dosentti, varajohtaja Juhani Lounila, LuK-koulutus ja FM, aineenopettajan sv. 

* Professori Helena Aksela, FM-koulutus sv:ssa Aineen rakenteen ja toiminnan fysiikka 
sekä International Master Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accele-
rator Physics 

* Professori Juri Poutanen, FM-koulutus sv:ssa  Maan ja avaruuden fysiikka sekä Inter-
national Master’s Degree Programme in Astronomy and Space Physics 

 
 

Geotieteiden koulutusohjelma 

* Professori Vesa Peuraniemi, sekä LuK- että FM-koulutus 
 
 

Kemian koulutusohjelma 

* Professori Marja Lajunen (OKTR:n puheenjohtaja), sekä LuK- että FM-koulutus 
 
 

Maantieteen koulutusohjelma 

Professori Jarmo Rusanen, sekä LuK- että FM-koulutus 
 
 

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma 

* Professori Maarit Järvenpää, LuK-tutkintoon johtava opetus 

* Professori Peter Hästö (opetusvarajohtaja, OKTR:n pj). FM-tutkintoon johtava opetus 
 
 

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma 

* Professori Samuli Saukkonen, sekä LuK- että FM-koulutus 


