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Sakari Kellokumpu, yliopistotutkija
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Jaana Karjalainen, toimitusjohtaja

Varajäsenet:

Rik Wierenga, professori (poissa)
Seppo Vainio, professori (poissa)
Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa)
Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa)
Anna Laitakari, fil. yo (poissa)

Muut

Peppi Karppinen, koulutusdekaani
Minna Hallia, koulutuspäällikkö
Heikki Kuoppala, koulutuspäällikkö
Tiina Pääkkönen, hallintopäällikkö (sihteeri)

l
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Tiina Pääkkönen)
Kutsu kokoukseen oli lähetetty 8.4.20 14. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä
maara Jasenla.
Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

2
Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Tiina Pääkkönen)
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

3
Ilmoitusasiat
Dekaanin päätökset:
tiedekuntahallituksen esittelijät Liite 1 § 3
tiedekunnan Notio-iskuryhmä Liite 2 § 3
tiedekunnan edustajat yliopiston Etiikkatyöryhmään Liite 3

-

-

-

§

3

Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaiset arviointiryhmät Liite 4

§

3
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Tutkintolautakunnan nimeäminen Liite 5

§

3

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen Liite 6
Yliopiston lukuvuoden 2014—2015 avajaiset 8.9.20 14 Liite 7
Oulun yliopiston hallituksen kokous 25.2.20 14 Liite 8

§

§

§

3
3

3

Oulun yliopiston tutkijakoulun tohtorikoulutustoimikuntien esittelijät Liite 9
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

§

3

4
Työnjako Biokemian ja molekyyli lääketieteen tiedekunnassa: keskustelu opetuksesta ja
tiedekuntatehtävistä (esittelijä Kalervo Hiltu nen)
Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus käy keskustelun työnjaosta tiedekunnassa.

Päätös:

Tiedekuntahallitus kävi keskustelun työnjaon periaatteista tiedekunnassa. Opetustehtävät
pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti ja tasapaino saavuttamaan seuraavan kahden
vuoden aikana.

5
FT Lauri Ekiundin dosentuurihakemus (esittelijä Kalervo Hiltunen)
FT Lauri Eklund on pyytänyt kirjeellään 7. 1.2014, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon
dosentiksi, alana solu- ja molekyylibiologia.
Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan
rehtori voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot
omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai
taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo
dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa
koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan
tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota
tarpeettomaksi. Dekaani määrittelee opetusansioiden arviointitavan.
-

-

Kokouksessaan 6.2.20 14 tiedekuntahallitus totesi dosentuurin tarpeelliseksi.
Tiedekuntahallitus päätti käyttää hakijan tieteellisen pätevyyden arviointiin Oulun
yliopistossa vuoden 201 3 tenure track hakuprosessin asiantuntijalausuntoja.
Hakuprosessissa neljä asiantuntijaa oli antanut lausunnon FT Lauri Eklundin tieteellisistä
ansioista. Lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto totesi hakijan päteväksi omalla
alallaan. Tiedekuntahallitus päätti, että tiedekunnan koulutustoimikunta ottaa vastaan hakijan
opetusnäytteen.
—

Kokouksessaan 25.3.2014 tiedekunnan koulutustoimikunta otti vastaan hakijan
opetusnäytteen ja arvosteli sen. Koulutustoimikunta hyväksyi opetusnäytteen arvosanalla
4/5 (Liite 1 § 5).
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Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus esittää dekaanille, että hakijalla on dosentilta vaadittava tieteellinen
pätevyys ja opetustaito.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

6
Ohjeet dosentuurin hakemiseksi ja dosentuurin arvioinnista: luonnos (esittelijä Tiina Pääkkönen)
Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan
rehtori voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot
omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai
taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo
dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa
koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan
tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota
tarpeettomaksi. Dekaani määrittelee opetusansioiden arviointitavan.
-

-

Dekaani, koulutusdekaani ja hallintopäällikkö ovat laatineet ohjeluonnoksen dosentuurin
hakemiseksi ja dosentuurin arvioinnista biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa
(Liite 1 § 6).
Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus hyväksyy ohjeluonnoksen tiedekunnan dosentuu riohjeeksi.

Päätös:

Tiedekuntahallitus hyväksyi ohjeluonnoksen tiedekunnan dosentuuriohjeeksi pienin
muutoksin.

7
ELT, johtaja Hanna-Marja Voipio, professorin arvonimi (esittelijä Kalervo Hiltunen)
Oulun yliopiston johtoryhmä on käsitellyt professorin arvonimen myöntämistä johtaja ETL
Hanna-Marja Voipiolle. Lääketieteen sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnilta
pyydetään yhteistä arviointia ja yliopiston ohjeiden (Liite 1 § 7) mukaisia toimenpiteitä
professorin arvonimen perusteena olevan kelpoisuuden toteamiseksi. Kelpoisuuden
arvioinnissa noudatetaan samaa menettelyä kuin täytettäessä professorin virkaa kutsusta.
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 tyäsuhteeseen. 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 asiantuntqalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräalkaiseen tyäsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan
hallintolain 27 29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään
tarvittaessa johtosäännössä.
—
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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.
Hakjan ansioita an’ioitaessa 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 huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä
ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät.
Dekaani on tiedustellut professori Antti 1 ivanaisen halukkuutta toimia asiantuntijana
arvioitaessa ELT, johtaja Hanna-Marja Voipion kelpoisuutta ja ansioita professorin
arvonimen myöntämiseksi.
Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus nimeää asiantuntijaksi professori Antti livanaisen.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

8
Koulutusdekaanin katsaus (esittelijä Peppi Karppinen)
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutusdekaani pitää katsauksen
tiedekunnan ajankohtaisista opetusasioista.
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi koulutusdekaanin katsaus.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

9
Tiedottaminen: menettelytavat biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa (esittelijä Tiina
Pääkkönen)
Hallintopäällikkö esittelee biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa nykyisin
käytössä olevat menettelytavat tiedottamisessa. Lisäksi hän kertoo tulevista muutoksista
tiedotusasioissa.
Päätösesitys:

Tiedekuntahallitus käy keskustelun asiasta.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan.

0 U L U N YLI OPISTO

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN
TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUS
14.4.2014
Pöytäkirja 2/2014

UNIVERSITY of OULU

5
I0
Muut asiat (esittelijä Kalervo Hiltunen)
Tiedekunnan muuton väliraportti
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi tiedekunnan muuton väliraportti.

Päätös:

Päätösesityksen mukaan

H §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:29.

Oulussa, 5.5.20 14

Allekirjoitukset

Kalervo Hiltunen
Puheenjohtaja

Tiina Pääkkönen
Sihteeri

