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Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 20.8.2010.
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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Ilmoitusasiat
1)

Laitosneuvostoissa 28.4. – 3.6.2010 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yhteenveto liitteenä

2)

Dekaanin päätöksellä 29.4.2010 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset liitteenä.

3)

Tutkintobarometri 21.6.2010 tilanteen mukaan liitteenä.

4)

Tiedot opiskelijavalinnasta 2010 liitteenä.

5)

Rehtorin päätös 16.6.2010 tutkimusinfrastruktuurirahoituksen jakamisesta liitteenä.

6)

Oulun yliopiston ja VTT:n välinen strateginen kumppanuussopimus 2.6.2010
liitteenä.

7)

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kirje 14.6.2010 liitteenä: Julkaisufoorumihankkeen ohjausryhmä nimitetty, tavoitteena arvioida julkaisutoiminnan laatua
siten, että olisi mahdollista rakentaa yliopistojen tutkimuksen laatua ilmaiseva
indikaattori OKM:n rahoitusmalliin vuosille 2013 - 2016. Ohjausryhmä pyytää
alkusyksystä mm. yliopistoilta ehdotuksia paneelien jäseniksi.

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Edellisten lisäksi merkittiin tiedoksi:
8)

Koulutusrehtorin päätökset strategiarahan myöntämisestä kansainvälisille
maisteriohjelmille sekä uusille kandidaatti- ja maisterikoulutuksille jaettiin
pöydältä, lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011; valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten

Yliopiston johtosäännön mukaan dekaani vastaa tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta rehtorille sekä vastaa tiedekunnan resursseista. Lisäksi dekaani hyväksyy tiedekunnan ja sen eri yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat.
Toiminta- ja taloussuunnittelun liittyminen yliopiston vuosisuunnitteluprosessiin on
esitetty liitteessä.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toimenpideohjelman, joka toteuttaa yliopiston strategiaa. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset
perusteet, joihin rahoituksen kohdentaminen liittyy. Rahoituksen kohdentamisen yksityiskohdat ovat taloussäännön mukaan dekaanin vastuulla ja dekaani tekee niitä
koskevat päätökset, tarvittaessa johtoryhmää konsultoiden.
Yksiköiden ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2012-2013 sekä
budjetiksi vuodelle 2011 tehdään alustavan ohjeen mukaan 8.10.2010 mennessä.
Budjettisuunnittelun tekeminen määräajassa, käytännössä syyskuun aikana, edellyttää päätöstä perusrahoituksen määrästä laitoksittain. Tätä varten täytyy tehdä päätös valtiorahoituksen kohdentamisen periaatteista.
Dekanaatti on tehnyt ehdotuksen valtionrahan kohdentamisen periaatteiksi (liite).
Vuodelle 2011 tiedekunnalle osoitetaan rahaa, jonka perusteet poikkeavat aikaisemmasta, johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) uudistetusta rahanjakokaavasta. Laitoksille budjetoitavassa rahassa käytetään ehdotuksen mukaan soveltaen OKM:n uusia periaatteita (liite). Keskeisimmät muutokset vuosiin 2009 ja 2010
ovat laajuustekijä, tulosrahan muuttaminen OKM:n uusia kriteerejä huomioivaksi,
poistojen käsittely sekä strategiavaraus.
Toimitiloihin tarvittavat rahat käsitellään ehdotuksen mukaan samoilla periaatteilla
kuin 2009 ja 2010.

Päätösesitys:
Päätetään valtiorahoituksen kohdentamisesta dekanaatin ehdotuksen pohjalta.
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3 jatkuu
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011; valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet budjetti- ja henkilöstösuunnittelua varten

Päätös:
Tiedekuntaneuvosto kävi keskustelun valtionrahoituksen kohdennuksen periaatteista dekanaatin ehdotuksen pohjalta. Keskustelun perusteella ehdotukseen tehtiin
muutamia korjauksia. Osana toiminnan ja talouden suunnittelun perusteita tiedekuntaneuvosto sitoutui dekanaatin korjatun ehdotuksen mukaisiin valtionrahoituksen
kohdennuksen periaatteisiin liitteen mukaisena.
Tehdyt muutokset olivat:
-

-

-

LuK- ja FM-tutkintojen keskinäinen painoarvo on mallissa 40 % / 60 %
muille tiedekunnille annettavien opintopisteiden (”virtuaalimaisterit”) laskennassa
huomioidaan LuK- ja FM-tutkintojen keskinäinen painotus, dekaanin päättämällä
tavalla
läpäisyssä käytetään kriteerinä 7 vuodessa (aikaisemmin 5 vuodessa) tutkintonsa suorittaneiden määrää
julkaisujen määrä ja laatu huomioidaan entisellä laskentatavalla kuitenkin niin,
että parhaan laatukategorian (ylin 5 % laatuluokka) julkaisujen perusteella osoitetaan rahaa laitoksille julkaisujen kirjoittajien käyttöön. Dekaani päättää, kuinka
suuri osuus julkaisujen perusteella jaettavasta rahasta käytetään parhaiden julkaisujen palkitsemiseen. Lisäksi parhaiden julkaisujen palkitsemisesta tiedotetaan tiedekunnan piirissä
tiedekunnan vastuulle tulevaksi osaksi uusia laitehankintoja varattiin vuodelle
2011 340 000 euroa
tiedekunnan yhteisen teknisen tuen rakenteellisen kehittämiseen varataan
100 000 euroa, erikseen päätettävällä tavalla jaettavaksi

Dekaani

Jouni Pursiainen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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1.

Muutos luonnontieteellisen tiedekunnan jatkotutkintojen vuoden 2010 –
2011 maantieteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

B 24/2010

2.

Opintojaksolisäys sivuainemerkintään ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.
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1.
Muutos luonnontieteellisen tiedekunnan jatkotutkintojen vuoden 2010 – 2011 maantieteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 11 §:n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon,
pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon johtavista koulutusohjelmista, (yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaisista) maisteriohjelmista, tieteellisistä jatkotutkinnoista ja pääaineista ellei niistä ole säädetty
asetustasolla tai päätetty opetusministeriössä.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 3.5.2005 pysyväismääräyksissä
yleiset säännöt ja periaatteet jatko-opintojen suorittamisesta, jotka perustuivat
uuteen asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Pysyväismääräysten
mukaan jatko-opinnoissa opiskelijan on suoritettava hyväksytyn jatkoopintosuunnitelman mukaiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset pää- ja sivuaineen teoria- ja erikoistumisopinnot ja laadittava joko väitöskirja tai noin 90
opintopisteen laajuinen lisensiaatintutkimus.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 28.10.2008 muutoksen lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvosteluun. Päätöksen mukaan arvostelumuutos tuli voimaan lukukauden alussa 1.8.2009 kuitenkin siten, että se
koskee sekä lisensiaatintutkimuksia että väitöskirjoja, joiden tarkastajien määräykset ovat tapahtuneet 1.8.2009 jälkeen. Lisäksi päätettiin, että väitöskirjan
tai lisensiaatintutkimuksen arvosanaa ei huomioida kyseisen tutkinnon pääaineen kokonaisarvosanaa laskettaessa.
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Kokous 6/2010 keskiviikkona 25.8.2010 klo 13.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
Muutos luonnontieteellisen tiedekunnan jatkotutkintojen vuoden 2010 – 2011 maantieteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

Maantieteen laitos on esittänyt muutosta koulutusohjelman tiedekuntaneuvoston kokouksessa 2.6.2010 hyväksyttyyn jatkotutkintojen lukuvuoden 2010 –
2011 opetussuunnitelmaan liitteen 2 mukaisesti (liitteenä aikaisemmin hyväksytty esitys liite 1 ja uusi esitys, liite 2).

Päätösesitys:

Hyväksytään luonnontieteellisen tiedekunnan maantieteen koulutusohjelman
jatkotutkintojen vuoden 2010 - 2011 uusi muutettu opetussuunnitelma liitteen
2 mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen. Lisäksi valtuutettiin dekaani opintoasianpäällikön esityksestä hyväksymään koulutusohjelmien jatko-opintojen opetussuunnitelmiin
mahdollisesti esille tulevia pieniä, pakolliseksi katsottavia muutoksia.
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Jouni Pursiainen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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2.
Opintojaksolisäys sivuainemerkintään ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.
”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot”-kokonaisuuden opetussuunnitelma on hyväksytty aikaisemmin tiedekuntaneuvostossa 16.2.2010 (B12/2010). Liitteenä
tiedekuntaneuvoston silloinen päätös ja siihen kuulunut tietojenkäsittelytieteiden
koulutusohjelman esitys. Päätöksen mukaan hyväksyttiin ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot”, vähintään 25 op lisätarkennuksella Sivuainemerkintä annettu
Kajaanin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman perusteella” sisällytettäväksi
sivuaineeksi tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaiseen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon liitteenä olevan esityksen periaatteita noudattaen ja päätöksessä nimettiin sivuaineen vastuuhenkilöksi ja suoritusmerkinnän antajaksi professori Samuli Saukkonen.
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on esittänyt liitteen 1 mukaista lisäystä
kurssivalintoihin koskien sivuainemerkintää ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot” tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Lisäksi.
esityksen mukaan, mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta saada opintokokonaisuuteen hyväksyttäviä opintoja niin paljoa, että niiden yhteislaajuus ei riitä ko. kokonaisuuden saamiseen, niin tällöin ko.kurssit voidaan kirjata vapaavalintaisina
opintoina tietojenkäsittelytieteiden erikoiskursseiksi (814337A Tietojenkäsittelytieteiden erikoiskurssi).

Päätösesitys: Hyväksytään sekä esityksen (liite 1) mukainen opintojaksolisäys ”Peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot”, vähintään 25 op opintokokonaisuuteen että esitys kirjaamismenettelystä, kun kokonaisuuteen vaadittavien opintojen määrä jää alle 25
op:een, edellyttäen, että merkinnän annossa ja vastuuhenkilössä noudatetaan
edelleen aikaisempaa tiedekuntaneuvoston (B12/2010) päätöstä.

Päätös:

Esityksen mukainen. Lisäksi valtuutettiin dekaani opintoasianpäällikön esityksestä hyväksymään koulutusohjelman esityksestä mahdollisesti esille tulevia vastaavanlaisia muutoksia.
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Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

