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HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 1/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
1 
Yliopiston hallituksen järjestäytyminen 
 

Oulun yliopiston yliopistokollegio on valinnut 3.8.2009 seuraavan 
hallituksen: 
Pekka Erkkilä, Executive Vice President, General Stainless, Outokumpu 
Oyj 
Lea Kauppi, pääjohtaja, SYKE 
Leena Mörttinen, johtaja, European Affairs yksikkö, Nordea Pankki Oyj 
Erkki Ormala, Vice President, Technology Policy, Nokia Oyj 
Hans Söderlund, Vice President, Strategic Research, Bio- and Chemical 
Processes, VTT 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo. (toimikausi päättyy 31.12.2011) 
Raija Ukkola, ylivirastomestari. 
 
Hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2013. 
 
Yliopistolain 15 §:n 4 momentin mukaan yliopiston hallituksen jäsenistä 
vähintään 40 prosenttia tulee olla muita kuin yliopistoyhteisön sisäisiä 



jäseniä. Yliopistolain 15 §:n 7 momentin mukaan yliopiston hallitus valitsee 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tästä ryhmästä. 

 
Päätösesitys: 1. Hallitus toteaa hallituksen kokoonpanon. 

 
2. Hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä. 
 
3. Hallitus käy periaatekeskustelua hallituksen työskentelystä ja tekee 
siihen liittyen tarpeelliseksi harkitsemansa päätökset ja linjaukset. 

 
Päätös: 1. Todettiin hallituksen kokoonpano. 

 
2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vice President Hans Söderlund ja 
varapuheenjohtajaksi johtaja Leena Mörttinen. 
 
3. Kokousmenettelyjen osalta päätettiin seuraavaa: 
‐ Kokouksiin voivat osallistua säännöllisesti varsinaisten jäsenten lisäksi 

rehtori, vararehtorit, hallintojohtaja sekä talousjohtaja. Heillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokoukseen voidaan lisäksi 
kutsua asiantuntijoita, kun käsitellään erikseen määrättyä asiaa. 

‐ Kokouskutsu lähetetään edellä mainituille sekä yliopiston viestintä-
päällikölle. 

‐ Kokouskutsut lähetetään sähköisesti. 
‐ Kokouksessa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka muodostavat esittely-

listat ja niiden pohjalta tehdyt päätökset. 
 
 
 
 
Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 
 



 
 

 
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 2/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevat määräykset tullaan 
ottamaan Oulun yliopiston johtosääntöön, joka hyväksytään myöhemmin 
tässä kokouksessa. Johtosääntöluonnoksessa, joka on tämän kutsun 
liitteenä, on seuraavat määräykset kokouksen laillisuudesta ja päätös-
valtaisuudesta sekä kokouskutsun lähettämisestä: 

 
41 § 

 
Hallintoelimen koollekutsuminen ja päätöksenteko 

 
Hallintoelin kokoontuu milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt 
varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme 
jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. 
 
Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna 
vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päätöksenteosta on säädetty yliopistolain 29 §:ssä.  

 



Hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta, kun 
kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä 
on läsnä vähintään kolme. 

 
42 § 

 
Kokouskutsu 

 
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeis-
tään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan 
toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksi-
mielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokous-
kutsussa mainittu. 

 
Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on 
velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta. 

 
Koska kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta ei ole vielä 
voimassaolevia määräyksiä, joudutaan kokous toteamaan lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi soveltaen johtosääntöluonnoksessa mainittuja peri-
aatteita, jotka vastaavat pääosiltaan vanhan hallintojohtosäännön 
määräyksiä. 

 
Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 

 



 
 

 
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 3/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
3 
Oulun yliopiston johtosääntö 
 

Uusi yliopistolaki tulee voimaan 1.1.2010. (Yliopistolain voimaanpanolaki 
tuli voimaan 1.8.2009) Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä hallinnol-
lista ja taloudellista itsenäisyyttä. Lailla säädetään ainoastaan yliopiston 
toimintarakenteiden ja toiminnan yleiset puitteet. Lakiin perustuvan itse-
hallinnon mukaisesti yliopistoilla on oikeus määrätä järjestäytymisestä, 
toimivallasta ja tehtävistä sekä muista toimintaansa liittyvistä asioista 
johtosäännöllä ja muilla määräyksillä, jos tätä ei ole säädöksillä rajoitettu. 
Muutos edellyttää kaikkien nykyisten keskeisten johtosääntöjen uudista-
mista ja läpikäyntiä. 

 
Rehtori asetti 20.10.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida johto-
sääntötarvetta eri osa-alueilla sekä valmistella johtosääntö, joka koskee 
yliopiston toimintarakennetta, johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausta. 
Työnsä työryhmän tuli saada valmiiksi 31.3.2009 mennessä. 
 
Työryhmä päätti säilyttää keskeisten johtosääntöjen toimialueet entisel-
lään eli yliopistoon vahvistetaan johtosääntö sekä sen kanssa yhteensopi-
vat taloutta sekä opetusta ja opiskelijoita koskevat johtosäännöt. Työ-
ryhmä otti itse tehtäväkseen valmistella toimintaa ja rakennetta koskevan 



johtosäännön. Opetusta ja opiskelijoita koskeva johtosääntö sekä talous-
sääntö tulevat hallituksen käsittelyyn myöhemmin.  
 
Työryhmä sai työnsä valmiiksi kokouksessaan 2.4.2009. Johtosääntö sisäl-
tää mm. määräykset yliopiston keskeisistä toimielimistä, niiden raken-
teista, tehtävistä sekä valinnasta. Johtosääntöön on aikaisemmasta poike-
ten sisällytetty määräyksiä myös henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä 
rekrytointimenettelystä. Uusina toimieliminä yliopistotasolle esitetään 
tutkimus- ja koulutusneuvostoja sekä tiedekuntatasolle tutkimus- ja 
koulutustoimikuntia. 

 
Tiedekuntatason rakenne esitetään säilytettäväksi ennallaan. Tiedekunta-
neuvoston kokoa kuitenkin rajataan sekä tehtäviä muutetaan strategiseen 
suuntaan. Dekaanien valintatapa ja asema muuttuvat. 

 
Laitostasosta on otettu vain puitesäännökset. Hallinnon järjestäminen jää 
tiedekuntaneuvoston tehtäväksi. Laitosten tai laitosneuvostojen olemassa-
olo jää tiedekuntaneuvostojen harkintaan. 
 
Yliopiston vanha hallitus käsitteli työryhmän luonnosta iltakoulussaan 
15.4.2009. Tässä vaiheessa mm. hallintojohtosäännön nimi muuttui hallin-
tojohtosäännöstä uuteen toimintamalliin paremmin soveltuvammaksi 
Oulun yliopiston johtosäännöksi. Iltakoulun jatkovalmistelemasta luon-
noksesta pyydettiin lausunnot tiedekunnilta, erillisiltä laitoksilta, ylioppi-
laskunnalta sekä keskeisiltä yliopiston henkilöstöä edustavilta ammatti-
järjestöiltä.  

 
Vanha hallitus hyväksyi johtosäännön omalta osaltaan 10.6.2009 liitteen 
(liite HA 3/2009) mukaisessa muodossa. Voimaantullakseen johtosääntö 
edellyttää vielä uuden hallituksen käsittelyä. 

 
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston johtosäännön liitteen mukaisessa muo-

dossa. Johtosääntöä sovelletaan uuden hallituksen työskentelyyn sekä 
niihin toimintoihin ja päätöksiin, jotka liittyvät uuden yliopistolain täytän-
töönpanoon. Kokonaisuutena johtosääntö tulee voimaan 1.1.2010. 

 
Päätös: Johtosääntöluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset: 
 

‐ 1 §:ään lisättiin hyväksymispäiväys. 
 

‐ 7 §:ään lisättiin 2 momentti: Tiedekunnan perustamisesta ja lakkautta-
misesta päättää yliopiston hallitus. 
 

‐ 44 §:ään lisättiin 2 momentti: Hallituksessa käsitellyistä asioista laaditut 
toimituskirjat allekirjoittaa kuitenkin puheenjohtaja tai rehtori ja 
varmentaa esittelijä. 
 

‐ 47 §:n 3 momentti muutettiin muotoon: Taiteellisen pätevyyden 
arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta käytännöllisestä 
perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjeita. 



 
Hallitus totesi, että johtosäännöissä tulisi tulla selkeästi esiin toimintaan 
liittyvät prosessit. 
 
Johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi hyväksytyssä muodossa (liite HA 
3/2009). 
 
 
 
 
Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 
 

 
 

http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/johtosaanto.pdf
http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/johtosaanto.pdf


 
 

 
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 4/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
4 
Vaalijohtosääntö 
 

Oulun yliopisto muuttuu 1.1.2010 valtion virastosta julkisoikeudelliseksi 
laitokseksi ja yliopistolle tulee uudet hallintoelimet. 

 
Yliopistolain (558/2009) mukaan hallintoelinten valinnoista määrätään 
johtosäännössä (15 §). 
 
Yliopiston johtosäännön (6 §) mukaan yliopiston yleistä hallintoa hoitavat 
hallitus, rehtori, vararehtorit, yliopistokollegio ja hallintopalvelut sekä 
muut erikseen asetetut toimielimet. 
 
Hallituksen jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta 
henkilöstöä edustavat jäsenet sekä yliopistokollegion ja tiedekunta-
neuvostojen jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta 
henkilöstöä edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan välittömillä ja salaisilla 
vaaleilla (JS 36 §). 
 
Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) mukaisesti yliopistolle on jo 
valittu väliaikainen yliopistokollegio ja uusi hallitus. Syksyllä on tarkoitus 
järjestää varsinaisen yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. 

 



Yliopiston johtosäännön mukaan tarkempia määräyksiä vaaleista ja vaali-
lautakunnasta annetaan vaalijohtosäännössä (JS 39 §). 

 
Säädösmuutoksista johtuen myös vaalijohtosääntö joudutaan uusimaan. 

 
Liitteenä on esitys uudeksi vaalijohtosäännöksi (liite 1, HA 4/2009), joka 
vaalien toimeenpanon osalta ei poikkea oleellisesti edellisestä 
vaalijohtosäännöstä. Liitteenä suunnitelma vaaliaikatauluksi (liite 2, HA 
4/2009). 

 
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston vaalijohtosäännön liitteen mukaisessa 

muodossa. 
 
Päätös: Johtosäännöstä poistettiin § 39, joka koskee valitusoikeutta. Uuden 

yliopistolain mukaan päätöksestä, joka koskee toimielimen valintaa, ei voi 
valittaa. §:n 40 numerointi muuttui §:ksi 39. 
 
Johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi hyväksytyssä muodossa (liite HA 
4/2009). 

 
 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 

 
 
 
 

http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/vaalijohtosaanto.pdf
http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/vaalijohtosaanto.pdf


 
 

 
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 5/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
5 
Tiedekuntaneuvostojen koko 
 

Uuden yliopistolain yksi keskeinen periaate on hallinnollisen ja taloudel-
lisen toimivallan lisääminen yliopistotasolla. Yliopistot ovat perinteisesti 
jakaantuneet tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten tiedekuntiin. 
Tiedekuntatason hallinnosta lakiin on otettu vain puitemääräykset. Laissa 
todetaan, että mikäli tiedekuntajako on vahvistettu, on niissä oltava 
kolleginen hallintoelin, jossa kustakin yliopistolain mukaisesta ryhmästä 
tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä. 

 
Yliopistolain 27 § 1 ja 2 momentti 

 
Tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten yliopisto voi jakaantua 
tiedekuntiin tai niihin rinnastettaviin yksiköihin sen mukaan kuin yliopiston 
johtosäännössä määrätään. 

 
Tiedekunnassa tai siihen rinnastettavassa yksikössä on monijäseninen 
hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii yksikön johtaja. Hallintoelimessä 
tulee olla edustettuina 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut yliopistoyhteisön 
ryhmät. Kustakin ryhmästä tulee olla jäseniä vähemmän kuin puolet 
hallintoelimen koko jäsenmäärästä. Hallintoelimen jäsenten kokonais-
määrästä ja hallintoelimen tehtävistä määrätään johtosäännössä. 



Hallintoelimen jäsenet valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä siten 
kuin johtosäännössä määrätään. 

 
Monitieteisenä ja rakenteeltaan heterogeenisenä yliopistona Oulun yli-
opiston johtosääntöluonnoksessa on haluttu jättää tiedekunnan ja laitos-
ten hallintorakenteesta päättäminen yksityiskohdissaan tiedekunnan 
tehtäväksi. 

 
Oulun yliopiston johtosääntöluonnoksessa tiedekunnan hallintoraken-
teesta on todettu: 

 
Tiedekunnat 

 
21 § 

 
Tiedekuntien hallinto 

 
Tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta 
koulutuksesta. 
 
Tiedekuntien hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, sekä vara-
dekaanit. 
 
Tiedekunnassa on tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten 
tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta. 

 
22 § 

 
Tiedekuntaneuvostot 

 
Tiedekuntaneuvostoon valitaan 8 - 18 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. 
Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekunta-
neuvoston jäseneksi, tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä kasvaa yhdellä. 

 
Tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärästä ja eri ryhmiin kuuluvien henkilöi-
den lukumäärästä päättää hallitus. 

 
Yliopistolain 15 § 2 momentissa mainittujen yliopistoyhteisön ryhmien 
tulee olla edustettuina tiedekuntaneuvostossa. Kustakin ryhmästä tulee 
olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä. 

 
Tiedekuntaneuvoston muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten 
kuin tässä johtosäännössä määrätään. Opiskelijajäsenet valitsee ylioppi-
laskunta. 

 
Tiedekuntaneuvosto voi kutsua täysivaltaiseksi jäsenekseen vaaleilla 
valittujen jäsenten lisäksi enintään kolme yliopiston ulkopuolista jäsentä. 

 
Tiedekunnat ovat tehneet tiedekuntaneuvostojen koon osalta esitykset. 

 



Päätösesitys: Hallitus päättää tiedekuntaneuvostojen rakenteen ja jäsenmäärän osalta 
esitysten mukaisesti seuraavaa: 
 

 prof. henk. opisk. 
 

Humanistinen tiedekunta 4 4 4 
Kasvatustieteiden tiedekunta 4 4 2 
Luonnontieteellinen tiedekunta 8 6 4 
Lääketieteellinen tiedekunta 6 4 4 
Taloustieteiden tiedekunta 4 4 2 
Teknillinen tiedekunta 6 4 4 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 

 



 
 

 
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 6/2009 
 
Kokous n:o 1, 17.8.2009 kello 10.00 Hannu Pietilä, 553 4080 
 
Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President 

Lea Kauppi, pääjohtaja 
Leena Mörttinen, johtaja 
Erkki Ormala, Vice President 
Hans Söderlund, Vice President 
Sanna Järvelä, professori 
Markku Mäkivuoti, lehtori 
Markku Savolainen, professori 
Milja Seppälä, fil. yo.  
Raija Ukkola, ylivirastomestari 

 
Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori 

Rauli Svento, vararehtori 
Heikki Ruskoaho, vararehtori 
Riitta Keiski, vararehtori 
Sami Klemola, talousjohtaja 
Hannu Pietilä, hallintojohtaja 

 
 
6 
Rehtorin tehtävän täyttäminen 
 

Uuden yliopistolain tullessa voimaan 1.1.2010 rehtoreiden toimikaudet 
päättyvät. Yliopistolain 18 §:ssä todetaan rehtorin valinnasta ja kelpoi-
suudesta seuraavaa: 

 
18 § 

 
Julkisoikeudellisen yliopiston rehtorin valinta 

 
Julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuo-
den määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut 
tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvit-
tava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. 

 
Oulun yliopiston johtosääntöluonnoksen 12 §:ssä todetaan rehtorin sekä 
vararehtoreiden osalta: 

 
12 § 

 
Rehtori, tutkimusrehtori ja koulutusrehtori 

 
Yliopistossa on rehtori ja enintään kolme vararehtoria, joista yhtä vara-
rehtoria kutsutaan tutkimusrehtoriksi ja yhtä koulutusrehtoriksi. 



 
Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä sekä päättää heidän 
tehtävistään. Hallitus voi vapauttaa vararehtorit tehtävistään, jos siihen on 
tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. 
 
Rehtorin ja vararehtoreiden toimikausi on viisi vuotta, josta voidaan erityi-
sestä syystä poiketa. Heidät voidaan valita tehtäviinsä enintään kahdeksi 
peräkkäiseksi toimikaudeksi. 
 
Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista 
asioista. joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. 
 
Rehtori vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tulok-
sellisesta hoitamisesta. Rehtorin tehtävistä on säädetty yliopistolain 17 
§:ssä. 
 
Rehtori asettaa johtamisen tueksi yliopiston johtoryhmän. Johtoryhmän 
tehtävänä on tukea rehtoria yliopiston johtamisessa ja kehittämisessä 
sekä strategian toimeenpanossa. 
 
Rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian yliopiston muun toimi-
elimen tai henkilön ratkaistavaksi. 

 
Rehtori on vapautettu vakinaiseen toimeensa kuuluvista tehtävistä. Vara-
rehtorit voidaan vapauttaa vakinaiseen toimeensa kuuluvista tehtävistä. 
 
Rehtorin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitavat vararehtorit hallituksen 
päättämällä tavalla. 

 
Päätösesitys: Hallitus päättää rehtorin tehtävän täyttömenettelystä ja täyttöön liittyvistä 

asioista. Vararehtoreiden määrästä ja rehtorin ja vararehtoreiden välisestä 
työnjaosta päätetään myöhemmin. 

 
Päätös: Rehtorin tehtävä päätettiin julistaa haettavaksi sanomalehdissä Kaleva ja 

Helsingin Sanomat julkaistavalla kuulutuksella. Kuulutus julkaistaan lisäksi 
normaalikäytännön mukaisesti sähköisesti verkossa.  
 
Valintaa valmistelemaan asetettiin toimikunta, jonka muodostavat puheen-
johtaja Hans Söderlund, varapuheenjohtaja Leena Mörttinen sekä profes-
sori Markku Savolainen. Sihteerinä toimii hallintojohtaja Hannu Pietilä. 

 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 
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7 
Oulun yliopiston strategia vuosille 2010–2012 
 

Yliopistojen tulossopimuksissa vuodelle 2009 sovittiin, että yliopistot 
uudistavat strategiansa siten, että ne ovat käytettävissä vuonna 2010 
käytävissä neuvotteluissa. Strategiatyö edellyttää korkeakoulujen keski-
näistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueen ja innovaatiojärjestelmän 
muiden toimijoiden kanssa. Korkeakoulujen profiilit muodostavat valta-
kunnallisen kokonaisuuden, joka kattaa yhteiskunnan sivistys-, koulutus- ja 
tutkimustarpeet. Yliopiston profiilissa voi painottua eri tavalla tutkimus, 
perustutkintokoulutus, taiteellinen toiminta, elinikäinen oppiminen tai 
innovaatio- ja aluetoiminta.  

 
Opetusministeriön tulosneuvotteluohjeen (19.12.2008/Dnro 
58/210/2008) mukaan yliopistojen tulee toimittaa 28.8.2009 mennessä 
opetusministeriöön konkreettiset kehittämistavoitteet, toimenpiteet 
näihin pääsemiseksi ja kuinka strategian toteutumista voidaan seurata. 
Strategia tarkistetaan tarvittaessa keväällä 2010. 

 
Uudella kaudella strategian merkitys myös yliopistojen toiminnan rahoi-
tuksessa entisestään korostuu. Erillinen hankerahoitus poistuu ja valtion 
rahoitus tulee sisältämään strategiarahoitusta, jonka lähtökohtana on 
yliopistojen oma strategiatyö. Tässä tulee ottaa huomioon valtakunnalliset 



koulutus- ja tiedepoliittiset tavoitteet, joita koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämiselle on asetettu eduskunnan ja hallituksen toimesta. Strategia-
rahoitus sovitaan ministeriön ja yliopiston välisessä neuvottelussa yliopis-
ton strategiatyön, profiloitumisen, painoalojen vahvistamisen ja uudelleen 
suuntausten pohjalta. Sopimukseen kirjataan strategiasta muutama keskei-
nen kehittämiskohde (enintään kolme), jotka erityisesti ovat opetusminis-
teriön rahoituspäätöksen pohjana.  

 
Oulun yliopiston strategian uudistaminen kaudelle 2010–2012 käynnistyi 
13.2.2008 pidetyllä yliopiston hallituksen työseminaarilla, jossa keskustel-
tiin keskeisistä huomioonotettavista näkökohdista ja valtuutettiin yliopis-
ton vararehtorit johtamaan jatkovalmistelua. Toinen osa hallituksen työ-
seminaarista pidettiin 22.10.2008. Seminaarissa määriteltiin alustavasti 
keskeisiä kehittämiskohteita ja rakenteita huomioiden uuden yliopistolain 
ja oikeusaseman vaatimukset. 

 
Yliopiston hallitus käsitteli tammikuussa 2009 luonnoksen uuden strate-
gian 2010–2012 keskeiseksi sisällöksi ja kävi lähetekeskustelun jatko-
valmistelussa huomioonotettavista näkökohdista. Kesäkuun 10. päivä 
pidetty hallitus käsitteli strategialuonnosta ja siihen liittyviä toimenpide-
suunnitelmia. 

 
Strategialuonnoksen mukaan  

 
Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja 
kulttuuria, vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää 
osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan 
saatavuus vaikutusalueellaan.  
 
Oulun yliopiston kehittämistä kansainvälisesti korkeatasoisena tiede-
yliopistona jatketaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja 
sektoritutkimuslaitosten kanssa. Oulun yliopistolla on erityisvastuu saamen 
kielen ja kulttuurin tutkimuksesta ja koulutuksesta.  
 
Profiilinsa mukaisesti Oulun yliopisto on vuonna 2020 tutkimuksen ja 
koulutuksen kunnianhimoiseen kehittämiseen sitoutunut, monitieteisyyt-
tään rohkeasti hyödyntävä tiedeyliopisto, jonka kansainvälinen asema ja 
maine ovat erinomaisia.  

 
Strategialuonnoksen mukaan yliopisto vahvistaa ja suuntaa uudelleen 
tutkimuksensa painoaloja. Yliopiston uudet painoalat ovat:  
‐ biotieteet ja terveys;  
‐ internet ja informaatioteknologia;  
‐ kulttuurinen identiteetti, vuorovaikutus ja sivistys;  
‐ liiketoiminta ja talous;  
‐ lääketieteen tekniikka;  
‐ ympäristö, energia ja luonnonvarat;  
‐ älykkäät laitteet ja materiaalit.  

 



Strategiaa toteutetaan erityisesti siihen liittyvien toimenpideohjelmien 
kautta. Toimenpideohjelmat käsittelevät yliopiston yhteistyörakenteita, 
tutkimusta, koulutusta ja opettajankoulutusta. Strategian toimeenpano ja 
seuranta sisältyvät toiminnanohjaukseen osana yliopiston tulos- ja perus-
yksiköiden vuotuista suunnittelua ja seurantaa. Seurannassa hyödynnetään 
sekä opetusministeriön että yliopiston omia tunnuslukumittareita. 
Strategiaa uudistetaan sopimuskausittain.  

 
Liitteenä (liite HA 7/2009) on esitetty ehdotus Oulun yliopiston strate-
giaksi vuosille 2010–2012 ja siihen liittyviksi toimenpideohjelmiksi.  

 
Päätösesitys:  Hallitus keskustelee asiasta ja hyväksyy strategian ja siihen liittyvät 

toimenpidesuunnitelmat toimitettavaksi opetusministeriöön osana 
ministeriön pyytämiä valmisteluasiakirjoja.  

 
Päätös:  Hallitus kävi asiasta keskustelun. Strategia ja siihen liittyvät toimenpide-

suunnitelmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti toimitettavaksi opetus-
ministeriöön osana tavoite- ja tulosneuvottelujen valmisteluasiakirjoja. 
Vararehtorit valtuutettiin tekemään asiakirjoihin keskusteluun perustuvia 
sekä teknisiä muutoksia. 

 
 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Vice president  Hans Söderlund 
 
 
 
Hallintojohtaja  Hannu Pietilä 

 


