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OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 23.11.2015 kello 9.00–14.45 

 
Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu 
 

Hallituksen jäsenet Söderlund, Hans, tutkimusprofessori, puheenjohtaja 
Murto, Risto, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja (1-4 §:ien ja osittain 5 §:n 
kohdalla) 
Bargum, Katja, tuottaja 
Erkkilä, Pekka, teknologiajohtaja (poissa) 
Hiltunen, Jukka, lehtori 
Jalagin, Seija, yliopistonlehtori  
Järvelä, Sanna, professori 
Kauppi, Lea, pääjohtaja (paikalla 1–7 §:ien ja osittain 8 §:n kohdalla) 
Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas 
Nisula, Ilari, tekniikan ylioppilas  
Vaara, Juha, professori 
Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
 
Risto Murto oli kokouksessa neuvottelupuhelimen välityksellä. 

 
Muut Niinimäki, Jouko, rehtori (paikalla 1–7 §:ien ja osittain 8 §:n kohdalla) 

Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori (poissa) 
Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori 
Sarén, Matti, yhteistyösuhteiden rehtori (paikalla 1–7 §:ien ja osittain 8 §:n 
kohdalla) 
Kiuru, Essi, hallintojohtaja 
Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja 

 
Läsnä lisäksi Jokinen, Marja, viestintäjohtaja (paikalla 4 §:n kohdalla) 

Haverinen, Arto, tilapalvelupäällikkö (paikalla 7–8 §:n kohdalla) 
 
 
1 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) 

 
Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.11.2015. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön 
edellyttämä määrä jäseniä.  

 
Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. 
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2 § 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) 
 
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 
 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. 
 
 
3 § 
Rehtoraatin katsaus 

 
Rehtori Jouko Niinimäki, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ja yhteistyösuhteiden 
rehtori Matti Sáren esittelivät yliopiston toimintakatsaukset. 

 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintakatsaukset tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. 
 
 
4 § 
Strategiaprosessin eteneminen (rehtori Jouko Niinimäki)  

 
Asiantuntijana paikalla oli viestintäjohtaja Marja Jokinen, joka raportoi hallitukselle 
strategiaprosessin etenemisestä. 
 
Oulun yliopiston strategiaprosessi on edennyt siten, että yliopistolla on järjestetty 
workshop 2.11.2015. Workshopissa käsiteltiin koulutuksen strategiaa, innovaa-
tiostrategiaa sekä strategisia mahdollistajia.  

 
 Hallitus käsittelee strategiaa laajemmin seuraavassa kokouksessaan. Strategia tulee 

hyväksyttäväksi tammikuun 2016 kokouksessa.    
 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. 
 
 
5 § 
Oulun yliopiston johtosäännön hyväksyminen sekä eräiden johtosääntöjen kumoaminen 
(esittelijä Essi Kiuru) 

Oulun yliopiston voimassaoleva johtosääntö on vuodelta 2009, ja viimeisimmät 
muutokset siihen on tehty vuonna 2014. Yliopistolain 14 §:n mukaan hallitus hy-
väksyy yliopiston johtosäännöt.  
 
Uudistuksen tavoitteet 
 
Yliopistossa tehty organisaatiouudistus astuu kokonaisuudessaan voimaan 
1.1.2016. Johtosääntö on uudistettu organisaatiouudistuksen, johtamisen ja strate-
gian tavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Johtosääntöä on samalla modernisoitu ja 
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sitä on kevennetty huomattavasti. Aiemmin tarkasti säänneltyjä asioita jää ehdo-
tuksessa normaalin johtamisen piiriin.   
 
Johtosäännössä korostuvat päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys sekä johtami-
sen vuorovaikutteisuus ja tavoitteellisuus. Lisäksi johtosäännössä tavoitellaan tutki-
muksen, koulutuksen ja niiden tarvitsemien palvelujen korkeatasoisuutta. Johto-
sääntöön on nyt myös kirjattu soveltamisen tärkeät periaatteet: tutkimuksen ja 
koulutuksen vaatimukset, yliopistoyhteisön jäsenten vaikuttamismahdollisuudet 
sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tiivistelmä johtosääntöuudistuksesta liitteenä 
(§ 5 liite 1). 
 
Yliopistoyhteisön kuuleminen 
 
Johtosääntöehdotus on toimitettu kommentteja varten dekaaneille, hallintopäälli-
köille, luottamushenkilöille sekä ylioppilaskunnalle. Lausuntoja on tullut 6.11.2015 
mennessä yhteensä 13. Lausuntokierroksen perusteella johtosääntöön tehtiin 
muutoksia. Esimerkiksi useat lausunnonantajat pitivät tärkeänä, että dekaanilla, 
koulutusdekaanilla ja tutkimusryhmän vetäjällä on tohtorintutkinto. Tämä lisättiin 
johtosääntöön. Kaikki lausunnot sekä niiden huomioiminen johtosäännössä on 
kerrottu liitteessä (§ 5 liite 2). 
 
Uudistuksen sisältö 
 
Johtosäännön tärkeimmät uudistukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:  
 
1. Organisaatio 

• Tiedekunnat jakaantuvat rehtorin päätöksen mukaisiin tutkimusyksiköihin. 
Yliopiston hallitus vahvistaa edelleen tiedekuntajaon. 

• Yliopistossa voi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infra-
struktuuri-, koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksi-
köitä sekä tutkijakoulu. Yksiköitä ei ole listattu johtosäännössä. 

• Rehtori voi tehdä päätöksiä yksiköiden organisoinnista, tehtävistä ja yksiköi-
den välisestä yhteistyöstä.  

 
2. Tehtävien ja vastuiden määrittely 

• Hallituksen tehtävät on määritelty yliopistolain mukaan. Lisäksi on todettu, 
että hallitus hyväksyy vuosittain yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman, 
budjetin sekä niihin liittyvän investointisuunnitelman. Lisäksi hallitus hyväk-
syy yliopiston sijoituspolitiikan. 

• Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa mm. tiede-
kunnan toimenpideohjelman, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilös-
tösuunnitelman valmistelussa sekä talouden seurannassa ja tiedottamisessa. 
Tiedekuntahallituksen ja dekaanin tehtävät on selkeytetty siten, että dekaa-
nilla on päätöksentekovastuu, tiedekuntahallitus taas tukee päätöksentekoa. 

• Vararehtoreiden vastuualueet kattavat aiempien tutkimus- ja koulutustoi-
minnan lisäksi yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan. Hallitus päättää edel-
leen vararehtoreiden lukumäärän ja vastuualueet. 

• Laadunhallintaan liittyvät tehtävät ja vastuut on lisätty usealle tasolle laatu-
auditoinnin kriteerien mukaisesti.  
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3. Johtaminen 
• Rehtorin johtamista tukevat yliopiston johtoryhmä ja työvaliokunta on mää-

ritelty. 
• Vararehtoreiden johtamista tukevat johtoryhmät on määritelty. 
• Yliopistotasolla ovat rehtoraattia tukevat tutkimus-, koulutus- ja yhteis-

työsuhteiden neuvostot. Puheenjohtajina toimivat vararehtorit, 
• Tutkimusyksikön johtajan vaatimukset, kausi ja tehtävät on määritelty. 

 
4. Uudet tehtävät  

• Tenure track-järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävä on lisätty. 
• Työelämäprofessorin tehtävä on lisätty. Tehtävään voidaan ottaa henkilö, 

jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai yrityksessä saavutet-
tuja erityisen merkittäviä ansioita. Tehtävä on aina määräaikainen ja voi olla 
osa-aikainen. 

 
Yksikkökohtaisten johtosääntöjen kumoaminen 
 
Yliopistossa on useita hallituksen vahvistamia yksikkökohtaisia johtosääntöjä. 
Organisaatio- ja johtosääntöuudistuksen myötä yksiköiden johtosäännöt eivät enää 
ole tarpeellisia ja ne esitetään kumottavaksi. 

 
Päätösesitys:  Oulun yliopiston hallitus: 

 
1. Hyväksyy liitteenä olevan (§ 5 liite 3) Oulun yliopiston johtosäännön ja sen voi-

maantulon 1.1.2016. 
 

2. Kumoaa nyt voimassa olevan Oulun yliopiston vanhan johtosäännön päättyväksi 
31.12.2015. 

 
3. Kumoaa Biocenter Oulun, Eudaimonia – Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen, 

Infotech Oulun ja Thule-instituutin johtosäännöt päättyväksi 31.12.2015. 
 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia johtosääntöehdotukseen 

tehtäviä lisäyksiä:    
 
 12 § 1 momenttiin lisätään viimeinen virke seuraavasti: Dekaanin ja koulutusdekaa-

nin koulutusvaatimuksesta voidaan rehtorin päätöksellä poiketa erityisen paina-
vasta syystä.  

 
12 § 5 momenttiin lisätään seuraava viimeinen virke: Ylioppilaskunta voi halutes-
saan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään. 
 
13 § 2 momenttiin lisätään viimeinen virke: Tutkimusyksikön johtajan koulutusvaa-
timuksesta voidaan rehtorin päätöksellä poiketa erityisen painavasta syystä. 
 
Hyväksytty Oulun yliopiston johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). 
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6 § 
Strateginen yhteistyösopimus Oulun yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja 
Itä-Suomen yliopiston välillä (rehtori Jouko Niinimäki) 
   
 Yliopistorahoituksen tiukentuessa yliopistot joutuvat tarkastelemaan rakenteitaan 

kriittisesti ja miettimään tehtäviensä toteuttamista mahdollisimman laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti. 

 
 Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto pyr-

kivät ennakoimaan tulevia muutoksia etsimällä yhteisiä synergiaetuja sekä toiminta-
tapoja, jotka mahdollistavat monialaisten yliopistojen tarjoaman opetuksen ja tutki-
muksen entistä paremman laadun, näkyvyyden ja kustannustehokkuuden. 
 
Synergiaetujen hyödyntämiseksi mainitut yliopistot allekirjoittavat strategisen yh-
teistyösopimuksen, jonka puitteissa pystytään tarkastelemaan laajasti neljän yliopis-
ton eri toimintoja. Näillä tarkasteltavilla toiminnoilla tarkoitetaan muun muassa 
oppimisympäristöjen uudistamista, tutkimusta, tutkimuksen infrastruktuureja, in-
novaatiotoimintaa, koulutusvientiä, tietojärjestelmiä ja muita mahdollisia yhteneväi-
siä toimintoja.  
 
Erityisenä tavoitteena on luoda kansanvälisesti kilpailukykyisiä yhteisiä kansallisen 
tason toimintoja. Yhteistyön tavoitteena on lisäksi luoda mukana olevien yliopisto-
jen selkeä työnjako, joka poistaa päällekkäisiä kokonaisuuksia ja auttaa yliopistoja 
profiloitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 
Allekirjoitettava sopimus on voimassa toistaiseksi eikä se rajoita yliopiston toimin-
tavapautta solmia sopimuksia muiden yliopistojen tai tahojen kanssa. 
  

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan strategisen yhteistyösopimuk-
sen (§ 6 liite 1). 

 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.  
 
 
7 § 
Linnanmaan kampuksen vuokrasopimuksen jakaminen osasopimuksiksi ja tiettyjen tila- 
kokonaisuuksien irtisanominen (esittelijä Essi Kiuru) 
 

Asiantuntijana paikalla oli tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen. 
 
Tausta 
 
Linnanmaan kampuksen vuokrasopimus nro 21200 (§ 7 liite 1) sisältää Linnanmaan 
70–90 -luvuilla rakennetut rakennusvaiheet 1–7. Sopimukseen sisältyvä kokonais-
pinta-ala on 84 100 m2 ja vuosivuokra 10,9 M€ (tilanne 1.11.2015). Vuokrasopimus 
on laadittu 2004 ja se on voimassa toisteiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. 
Vuokra, joka sisältää pääoma- ja ylläpito-osuudet, on sidottu elinkustannusindek-
siin. Vuokrasopimukseen kytkeytyy pienehköjä Senaatti-kiinteistöjen aikaisia perus-
korjauksia ja muutostöitä koskevia lisävuokrasopimuksia.  
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Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK Oy) aikana eli vuodesta 2010 alkaen perus-
korjaus- ja perusparannushankealueista on laadittu uudet vuokrasopimukset keski-
määrin 15 vuoden sopimuksella. Näissä tilanteissa vastaavat pinta-alat ja vuokra on 
vähennetty 21200 sopimukselta. Uudet vuokrasopimukset on sidottu pääoman 
osalta elinkustannusindeksiin ja ylläpidon osalta kiinteistöjen ylläpitoindeksiin. Pie-
net muutostyöt on toteutettu 10 vuoden lisävuokrasopimuksilla, jolloin hankkeen 
pääoma-osuus on lisätty lisäliitteellä sopimukselle 21200. Linnanmaan kampuksen 
rakennusvaiheista 8–10, päärakennuksesta, tietotaloista 1 ja 2 sekä normaalikou-
luista on erilliset vuokrasopimukset eli ne eivät kuuluu vuokrasopimukseen 21200. 
 
Sopimuksen muuttaminen  
 
Linnanmaan pinta-alaltaan laaja ja irtisanomisajaltaan lyhyt 21200 vuokrasopimus 
on ollut ja on taloudellinen ja toiminnallinen riski sekä yliopistolle että SYK Oy:lle. 
Yliopiston tilatarpeiden muuttuessa ainoa mahdollisuus on irtisanoa koko sopimus 
tai neuvotella sopimuksen muutoksista. Sopimus poikkeaa huomattavasti muista 
SYK Oy:n ja yliopistojen välisistä vuokrasopimuksista, koska vuokra-ala on poik-
keuksellisen suuri (§ 7 liite 2). 
 
Vuosien 2013 ja 2014 aikana yliopisto neuvotteli SYK Oy:n kanssa sopimuksen 
21200 muuttamisesta. Linnanmaan kampusvision 2040 ja rakenteellisen kehittämi-
sen kautta yliopiston tarkoitus oli tiivistää ja tehostaa tilojen käyttöä sekä luovut-
taa SYK Oy:lle riittävän yhtenäiset ja hyvällä paikalla olevat tilat  kehitettäväksi ja 
vuokrattavaksi. Osapuolet allekirjoittivat 13.6.2014 Oulun yliopiston tila- ja vuok-
rajärjestelyt -sopimuksen (”Puitesopimus”) (§ 7 liite 3).  
 
Puitesopimuksessa sovittiin erityisesti seuraavaa:  
 
1) Yliopisto irtisanoo Puitesopimuksen liitteessä määritellyt tilakokonaisuudet n. 

21 500 m2, joista ns. länsi-osan tilat n. 11 900 m2 vuoden 2015 aikana ja eläin-
museon tilat n. 2 600 m2 vuoden 2017 aikana 12 kk irtisanomisajalla. Jos SYK 
Oy saa eläinmuseon tiloille vuokralaisen ennen vuotta 2018, niin yliopistolla on 
valmiudet irtisanoa sopimus ja luovuttaa tila ennen sopimuksessa määriteltyä 
irtisanomisaikaa. Biologian tilojen n. 7 000 m2 irtisanomisajasta on sovittu erilli-
sellä sopimuksella ja tilat on luovutettu SYK Oy:lle kokonaisuudessaan keväällä 
2015. Tilaluovutusten kokonaispinta-ala on 21 500 m2, tilaluovutuksen vuokra 
on 2,7 M€ vuodessa ja kokonaistilakustannus 2,9 M€ vuodessa. Länsi-osan 
11 900 m2 tilaluovutuksen vuokra on 1,5 M€ vuodessa ja kokonaistilakustannus 
1,6 M€ vuodessa. Eläinmuseon 2 600 m2 tilaluovutuksen vuokra on 0,3 M€ ja 
kokonaistilakustannus 0,35 M€ vuodessa. Biologian 7 000 m2 tilaluovutuksen 
vuokra on 0,9 M€ vuodessa ja kokonaistilakustannus 0,95 M€ vuodessa. 

 
2) Vuosien 2014–2015 aikana vuokrasopimus 21200 jaetaan pienempiin osakoko-

naisuuksiin, joista solmitaan erilliset vuokrasopimukset. Merkittävin muutos so-
pimuksen jakamisessa on irtisanomisajan muuttuminen. Erillisten vuokrasopi-
musten irtisanomisaikaa jatketaan nykyisestä 12 kuukauden irtisanomisajasta 
siten, että sopimusten ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 
31.12.2017. Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Erillisissä sopimuksissa noudate-
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taan muilta osin vuokrasopimuksen 21200 ehtoja, lisättynä sopimuksiin liitty-
vien lisävuokrasopimusten maksuvelvollisuudella ja yhteisten tilojen käyttöeh-
doilla 

 
Lisäksi Puitesopimuksessa on sovittu jo aikaisemmin luovutettujen biologian tilojen 
luovuttamisesta, LYNET-laboratorion ja geolaboratorion osuudesta, yliopiston te-
kemien investointien huomioimisesta, yhteiskäyttöisiksi tulevien aulojen ja käytä-
vien periaatteista, irtaimistosta sekä autopaikkojen luovuttamisesta tilaluovutusten 
yhteydessä. Puitesopimuksen mukaan tavoitteena on, että vuosien 2014–2018 ai-
kana toteutetaan rakenteellisen kehittämisen peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeet 
molempien osapuolten toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita kunnioittaen. 
 
Sopimustilanne ja jatkotoimenpiteet 
 
Sopimus 21200 on jaettu vuoden 2015 aikana teknisesti pienempiin alueisiin yh-
teistyössä SYK Oy:n kanssa. Pienemmät alueet on muodostettu pääosin Linnan-
maan rakennusvaihejaon tai hankealueiden mukaisesti. Sopimusalueisiin voi liittyä 
omina alueinaan hankkeiden uusittuja kokonais- tai lisävuokrasopimuksia. Alueja-
koja tehtäessä on huomioitu myös SYK Oy:n uusien vuokralaisten mahdollinen 
sijoittuminen yliopiston tilojen yhteyteen. Uudet sopimusalueet on kuvattu liit-
teissä (§ 7 liitteet 4 ja 5). 
 
Sopijapuolet ovat laatineet uuden jaetun vuokrasopimuksen mallin (§ 7 liite 6). 
Aluejaot ja sopimuksen yksityiskohdat vaativat vielä yliopiston ja SYK Oy:n johdon 
hyväksynnän. Uudet sopimukset allekirjoitetaan ja Linnanmaan länsi-osan tilat irti-
sanotaan 31.12.2015 mennessä 
 
Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy merkittävimmät sopimuk-
set. Nyt käsiteltävä sopimuskokonaisuus on taloudellisesti, toiminnallisesti ja ris-
kienhallintanäkökulmasta merkittävä sopimus.  
 

Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus: 
 
1. Hyväksyy Puitesopimuksen mukaisten yhteensä noin 11 900 m2:n tilakokonai-

suuksien (ns. länsi-osat) irtisanomisen viipymättä. 
 
2. Hyväksyy Puitesopimuksen mukaisten yhteensä noin 2600 m2:n tilakokonaisuu-

den (eläinmuseon tilat) irtisanomisen viimeistään vuonna 2017. 
 
3. Hyväksyy vuokrasopimuksen 21200 muuttamisen osasopimuksiksi liitteen 

(§ 7 liite 6) mukaisella tavalla ja pääasiallisesti vanhan vuokrasopimuksen 21200 
mukaisilla ehdoilla. 

 
4. Valtuuttaa yliopiston johdon neuvottelemaan ja valmistelemaan sopimusmuu-

tokset ja allekirjoittamaan uudet vuokrasopimukset parhaiksi katsomillaan eh-
doilla. 

 
Päätös: Päätösesityksen mukaisesti. 
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8 § 
Tilahankkeita koskevat päätökset (esittelijä Essi Kiuru) 

 
Asiantuntijana paikalla oli tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen. 
 
Edellinen käsittely 

  
 Hallitus päätti kokouksessaan 22.9.2015 arkkitehtuurin ja tietojenkäsittelytieteiden 

hankkeen sekä prosessitekniikan ja kaivannaisalan 1. hankevaiheen osalta, että yli-
opiston johto valmistelee päätöksentekoa varten tarvittavan lisämateriaalin mar-
raskuun kokoukseen. Lisämateriaali käsittää eri toteutusvaihtoehtojen riskianalyy-
sin, erityyppisten rahoitusvaihtoehtojen analysoinnin sekä taloudellisen analyysin 
uusimpien budjetointitietojen pohjalta.   

 
 Neuvotteluvaiheet 
   

Hallituksen päätöksen jälkeen yliopisto on selvittänyt hankealueelle sijoittuvien nel-
jän tiedekunnan (arkkitehtuuri, tieto- ja sähkötekniikka, teknillinen, kaivannaisala) 
näkemystä tarvittavista korjauksista. Hankealueille siirtyviä yksiköitä ovat arkkiteh-
tuuri kaupungin keskustasta sekä tietojenkäsittelytiede ja kaivannaisala Linnanmaan 
länsi-osasta. Mainittujen tilojen vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2016. 
 
Neuvotteluja tiedekuntien ja yksiköiden kanssa on pidetty 9-10/2015. Tiedekunnat 
ovat esittäneet toiveen tutkimuksen ja opetuksen kannalta ajanmukaisten, tarkoi-
tuksenmukaisten ja turvallisten tilojen järjestämiseksi. On arvioitu, että yksiköt 
voidaan tarvittaessa sijoittaa hankealueille ilman suuria muutostöitä siten, että tut-
kimuksen ja opetuksen edellytyksiä ei vaaranneta. Uudelleen sijoittaminen vaatii 
tarkan suunnittelun ja aikataulutuksen.   
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK Oy) kanssa on neuvoteltu vaihtoehdoista 
hallituksen 22.9.2015 päättämien linjausten pohjalta. Yliopiston ja SYK Oy:n väli-
nen tila-asiantuntijoiden välinen neuvottelu on pidetty 16.10.2015, minkä jälkeen 
yliopisto on toimittanut SYK Oy:lle hankealueiden ns. välttämättömät muutostar-
peet. SYK Oy:ltä on pyydetty ns. minimikustannuspohjainen arvio hankkeiden to-
teuttamisesta ja arvio SYK Oy:lle kuuluvista kunnossapitotöistä. Vastauksena pyyn-
töön SYK Oy on lähettänyt 13.11.2015 Oulun yliopistolle tarjouksen hankkeiden 
vaihtoehtoisista kolmesta toteutustavasta (§ 8 liite 1). Vielä 13.11.2015 yliopisto 
on ehdottanut SYK Oy:lle uutta, kustannuksia huomattavasti rajaavaa hankemallia.   
 
Vaihtoehtojen arviointi 
 
Hankevaihtoehtojen taloudellinen ja riskienhallintatarkastelu on liitteessä 
(§ 8 liite 2). Vaihtoehtojen riskiarviot ovat tässä vaiheessa yliopiston omia arvioita 
eikä niitä ole määritelty yhdessä SYK Oy:n kanssa. Tarkemmat riskiarviot vaativat 
tilojen kuntotarkastukset tai -tutkimukset. 
 

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa yliopiston johdon jatkamaan neuvotteluja SYK Oy:n kanssa ja 
linjaa yliopiston taloudelliset ja riskienhallintaan liittyvät reunaehdot sekä tavoite-
aikataulun jatkoneuvotteluja varten. 
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1. luku Yleiset säännökset 

1 § Johtosäännön tavoitteet 

Johtosäännön tavoitteena on päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, johtamisen vuoro-
vaikutteisuus ja tavoitteellisuus sekä tutkimuksen, koulutuksen ja niiden tarvitsemien palvelujen 
korkeatasoisuus. Johtosääntöä sovellettaessa on huomioitava tutkimuksen ja koulutuksen 
vaatimukset, yliopistoyhteisön jäsenten vaikuttamismahdollisuudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.  

2 § Yliopiston tehtävät ja profiili 

Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä 
antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopisto hyödyntää monitieteisyyttä, edistää 
elinikäistä oppimista, toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten 
ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Yliopiston tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan 
korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Yliopistoa kehitetään kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona yhteistyössä muiden 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Yliopisto määrittelee yksityiskohtaisen profiilinsa strategiassaan. 

3 § Yliopiston oikeudellinen asema 

Yliopisto on itsenäinen oikeushenkilö, joka hoitaa yliopistolaissa sille määrätyt sekä yliopiston 
itsehallintonsa rajoissa määrittämät tehtävät.   

 
2. luku Yliopiston yksiköt 

4 § Tiedekunnat, tutkimusyksiköt ja muut yksiköt  

Yliopistossa on seuraavat tiedekunnat: arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture), 
biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine), 
humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities), kaivannaisalan tiedekunta (Oulu Mining School), 
kasvatustieteiden tiedekunta (Faculty of Education), luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of 
Science), lääketieteellinen tiedekunta (Faculty of Medicine), Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 
(Oulu Business School), teknillinen tiedekunta (Faculty of Technology) ja tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering).  

Tiedekunnat jakaantuvat tutkimusyksiköihin. 

Yliopiston hallitus päättää tiedekuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Rehtori päättää 
tutkimusyksikköjaon tiedekunnan esityksestä.  

Yliopistossa voi lisäksi olla hallituksen päättämiä koko yliopistoa palvelevia infrastruktuuri-, 
koordinaatio-, johto- ja palveluyksiköitä, alueellisia toimintayksiköitä sekä tutkijakoulu.  

5 § Hallinto- ja palvelutehtävien hoitaminen 

Yliopiston johto, yksiköt ja koko henkilöstö tekevät yhteistyötä yliopiston strategian mukaisesti 
siten, että yliopiston määrittelemät tavoitteet saavutetaan. Yliopiston hallinto- ja palvelutehtävät 
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järjestetään siten, että yliopiston opetus- ja tutkimustehtävät voidaan hoitaa tuloksellisesti ja 
laadukkaasti. 

Rehtori voi tehdä päätöksiä yksiköiden organisoinnista, tehtävistä ja yksiköiden välisestä 
yhteistyöstä.  

 

3. luku Monijäseniset toimielimet ja yhteistyöelimet 

6 § Yliopistokollegio 

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion 
jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 
opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohto-
säännössä määrätään. 

Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimi-
kausi on kaksi vuotta.  

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa.  

7 § Hallitus 

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin. Hallituksen kokoonpano, tehtävät, jäsenten valinta, 
eroaminen sekä tehtävistä vapauttaminen on säädetty yliopistolaissa.  

Hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio.  

Hallitus hyväksyy vuosittain yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman, budjetin sekä niihin liittyvän 
investointisuunnitelman. Hallitus hyväksyy yliopiston sijoituspolitiikan.  

8 § Tiedekuntahallitus 

Tiedekuntahallitus on yliopistolain mukainen tiedekunnan monijäseninen toimielin.  

Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden 
toimikausi on kaksi vuotta.  

Valittavan tiedekuntahallituksen ja eri ryhmiin kuuluvien jäsenten määrästä päättää edellinen 
tiedekuntahallitus.  

Tiedekuntahallituksen kokoonpano voi määräytyä seuraavasti: 

(a) yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. 
Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainittujen yliopistoyhteisön ryhmien edustajia valitaan 
jokaisesta ryhmästä kolme (3); tai 

(b) kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. 
Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan kaksi (2) edustajaa; tai 

(c) kolme (3) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. 
Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan yksi (1) edustaja. 
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Tiedekuntahallituksen muut kuin opiskelija- ja ulkopuoliset jäsenet valitaan vaaleilla siten kuin 
vaalijohtosäännössä määrätään. Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee tiedekuntahallituksen 
opiskelijajäsenet. 

Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen 
yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon 
suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiede-
kunnan vahvuusaloilta.  

Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, joka ei ole vaaleissa valitun tiedekuntahallituksen jäsen, tiede-
kuntahallituksen jäsenmäärä kasvaa yhdellä. Koulutusdekaanilla on tiedekuntahallituksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani. 

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa: 

1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen; 

2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;  

3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja 

4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille. 

9 § Neuvottelukunta 

Neuvottelukunta osallistuu yliopiston strategian valmisteluun ja tukee yliopiston rehtoria strategian 
toteuttamisessa.  

Hallitus päättää neuvottelukunnan kokoonpanon ja nimeää jäsenet rehtorin esityksestä. Hallitus 
nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan toimikausi 
vastaa yliopiston hallituksen toimikautta. 

 

4. luku Johtaminen ja vastuu 

10 § Rehtori 

Hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi.  

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 tuloksellisesta hoitamisesta yliopistolaissa tarkemmin määritellyllä 
tavalla. Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta. Rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian 
yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. 

Rehtorin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitavat vararehtorit hallituksen päättämällä tavalla. 

Rehtori asettaa johtamisen tueksi työvaliokunnan, johon kuuluvat rehtoraatti, hallinto-, talous- ja 
viestintäjohtaja sekä henkilöstöasioita käsiteltäessä henkilöstöjohtaja.  

Yliopistossa toimii yliopiston johtoryhmä, johon kuuluvat dekaanit sekä työvaliokunnan jäsenet. 
Rehtori toimii yliopiston johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä toimii rehtorin tukena 
käsiteltäessä yliopiston ja tiedekuntien johtamiseen, strategiaan ja kehittämiseen liittyviä asioita. 
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11 § Vararehtori 

Hallitus päättää vararehtoreiden lukumäärän ja vastuualueet. Vararehtoreiden vastuualueet kattavat 
ainakin tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä yhteistyösuhteet ja innovaatiotoiminnan.  

Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtori 
päättää vararehtoreiden tarkemmasta työnjaosta. Hallitus voi vapauttaa vararehtorit tehtävistään, 
jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. 

Vararehtori asettaa johtamisen tueksi johtoryhmän, johon kuuluvat vararehtorin vastuulla olevien 
tiedekuntien dekaanit ja muut vararehtorin nimeämät henkilöt.  

12 § Dekaanit 

Rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa 
kuultuaan. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta. Dekaanin ja varadekaanin tulee olla tohtorin 
tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä 
johtamistaito. Dekaanin ja koulutusdekaanin koulutusvaatimuksesta voidaan rehtorin päätöksellä 
poiketa erityisen painavasta syystä. 

Rehtori voi vapauttaa dekaanin tai koulutusdekaanin tehtävästään, jos siihen on tehtävän luonne 
huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. 

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudelli-
sesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaani vastaa yliopiston strategian, henkilöstö-
suunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta. 
Dekaani toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan 
koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi. Dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei 
ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. 

Koulutusdekaani vastaa tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston 
koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Koulutusdekaani toimii varadekaanina. 

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania 
tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuulu-
vat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta 
voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään. 

13 § Tutkimusyksikön johtaja 

Tutkimusyksikön johtajan nimeää dekaani henkilöstöä ja opiskelijoita kuultuaan. Tutkimusyksikön 
johtajan toimikausi on neljä vuotta. Dekaani nimeää tarvittaessa yksikön johtajalle sijaisen. Dekaani 
voi vapauttaa yksikön johtajan tehtävästään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen 
hyväksyttävä ja perusteltu syy. 

Tutkimusyksikön johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Tutkimusyksikön 
johtajan koulutusvaatimuksesta voidaan rehtorin päätöksellä poiketa erityisen painavasta syystä. 

Yksikön johtajan tehtävänä on johtaa yksikön tutkimus-, opetus- ja muuta toimintaa taloudellisesti, 
tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tutkimusyksikön johtaja vastaa yksikön toiminnan laadusta.  
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14 § Tutkimus-, koulutus- ja yhteistyösuhteiden neuvostot 

Yliopistossa on yliopistotasolla toimivat tutkimus-, koulutus- ja yhteistyösuhteiden neuvostot. 

Tutkimusneuvosto tukee rehtoraattia tutkimuksen edistämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun 
ylläpitämisessä, tekee tutkimuspolitiikkaan liittyviä aloitteita sekä arvioi tutkimustoiminnan laatua. 

Koulutusneuvosto tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan ja 
koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita sekä arvioi koulutuksen laatua. 

Yhteistyösuhteiden neuvosto tukee rehtoraattia yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
edistämisessä. Toiminnalla edistetään yliopiston innovaatiotoimintaa, yrittäjyyttä, tutkimus- ja 
hankeyhteistyötä, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä ulkoista viestintää, alumnisuhteita ja 
varainhankintaa. Yhteistyösuhteiden neuvosto edustaa yliopiston eri sidosryhmiä ja toimialoja.  

Rehtori nimeää neuvostoihin tarvittavan määrän jäseniä. Neuvostojen jäsenten tulee edustaa alansa 
asiantuntemusta sekä mahdollisimman monipuolisesti yliopistossa edustettuna olevia tieteen- ja 
koulutusaloja. Vararehtorit toimivat neuvostojen puheenjohtajina. 

15 § Tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) 

Yliopistossa on tohtorintutkintoon johtavan tutkijakoulutuksen edistämiseksi ja järjestämiseksi 
tutkijakoulu. Tutkijakoulu antaa opinto-oikeudet ja myöntää tohtorintutkinnot. 

Tarkempia määräyksiä tutkijakoulun toiminnasta annetaan Oulun yliopiston koulutuksen johto-
säännössä. 

 

5. luku Asioiden käsittely 

16 § Esittelymenettely 

Yliopiston hallitus, yliopistokollegio, rehtori ja tiedekuntahallitus tekevät päätöksensä esittelystä. 
Muilta osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. 

Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.  

Rehtori voi antaa tarkempia määräyksiä esittelymenettelystä ja esittelijän tehtävistä. 

17 § Hallintoelimen koollekutsuminen ja päätöksenteko 

Hallintoelin kokoontuu milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo 
sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolmannes hallintoelimen jäsenistä pyytää ilmoittamansa 
asian käsittelyä. 

Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on 
läsnä. Hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta, kun kokouksen puheen-
johtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään kolme. 

18 § Kokouskutsu 

Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen 
kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät 
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asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

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

19 § Esityslistat ja pöytäkirja 

Asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi 
esityslistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja 
sihteeri.  

 

6. luku Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 

20 § Yleiset kelpoisuusvaatimukset 

Oulun yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa 
kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään 
kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. 

Henkilöstöltä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

21 § Erityiset kelpoisuusvaatimukset 

Jos tehtävään kuuluu jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta 
henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja tehtävän edellyttämää 
johtamiskokemusta. 

22 § 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. Professorin tehtävässä vaaditaan lisäksi taitoa toimia akateemisena 
johtajana.  

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla 
on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppi-
materiaalia, 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, kansainväliset tehtävät ja johtamis- ja vuorovaikutustaidot. 

Taiteellisen pätevyyden arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta käytännöllisestä 
perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjeita. 

23 § Apulaisprofessori 

Tenure track -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään 
tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa 
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opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista 
tieteelliselle uralle.  

24 § Työelämäprofessori (Professor of Practice) 

Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai 
yrityksessä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston 
opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. Työelämäprofessorin tehtävä 
edellyttää tohtorin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisen korkeatasoista osaamista 
tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. 
Tehtävä voi olla myös osa-aikainen.  

25 § Yliopistotutkija 

Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä 
tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tehtävä edellyttää kykyä 
johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. 

Tehtävää täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä 
yhteistyöstä. 

26 § Yliopistonlehtori ja kliininen opettaja 

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin 
tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtäviin hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa 
otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, 
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. 

27 § Tutkijatohtori 

Tutkijatohtorin tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelli-
seen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. 

28 § Yliopisto-opettaja 

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää 
opetustaitoa. 

Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa 
oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. 

29 § Tohtorikoulutettava 

Tohtorikoulutettavan tehtävään edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä 
tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin 
osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti. 
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7. luku Henkilöstön ottaminen yliopiston tehtäviin  

30 § Päätöksenteko henkilöstöasioissa 

Henkilöstön rekrytoinnin perusteena on ennalta määritelty tehtävän edellyttämä kelpoisuus ja sen 
muut vaatimukset. Rekrytointitilanteessa kaikkia hakijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti ja 
huomioon ottaen sukupuolten välinen tasa-arvo. 

Yliopistolain mukaan henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta päättää rehtori. Hän voi päätök-
sellään siirtää tämän tehtävän yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. 

31 § Rekrytointimenettely 

Jokaisen tehtävän täyttämisen tarpeellisuus harkitaan tulosyksikön henkilöstösuunnitelman pohjalta 
ottaen huomioon yksikön ja yliopiston resurssit ja henkilöstötarve kokonaisuutena. 

Avoimet tehtävät ilmoitetaan haettavaksi käyttäen sopivaa julkaisutapaa ja -laajuutta. Haettavaksi 
ilmoittaminen hoidetaan keskitetysti.  

Tehtävä voidaan täyttää poikkeuksellisesti myös haettavaksi ilmoittamatta, mikäli tehtävän täyttö 
edellyttää välitöntä rekrytointia ja tiedossa on henkilö, jolla on siihen erityinen asiantuntemus ja 
pätevyys. 

Tehtävien täyttömenettely määritellään tarkemmin rekrytointiohjeessa.  

32 § Professorin tehtävän haettavaksi julistaminen  

Yliopistolain mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkiseen hakuun valittaessa henkilö 
toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen.  

 

8. luku Muut säännökset 

33 § Muut yliopiston johtosäännöt 

Oulun yliopistossa voi olla tämän johtosäännön lisäksi taloussääntö, koulutuksen johtosääntö ja 
vaalijohtosääntö sekä muita johtosääntöjä. Soveltamisjärjestys on seuraava: Oulun yliopiston 
johtosääntö ja muut johtosäännöt edellä mainitussa järjestyksessä 

34 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

Ennen tämän johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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