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KOKOUSMUISTIO 4/2009

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin muistio muutoksitta.
4. Ajankohtaista
Plagiointitapausten käsittelyohje (liite 1) on hyväksytty ja allekirjoitettu 30.9.2009.
Ohjeet tulevat suuren jakelun kautta tiedoksi lähipäivinä. Samassa yhteydessä tullaan
tiedottamaan koulutuksesta liittyen Urkund-ohjelman käyttöön ja plagiointitapausten
tunnistamiseen. Kouluttajina ovat Hannu Pietilä ja Asko Karjalainen. Sivuilta
www.oulu.fi/urkund löytyy plagiointitapausten käsittelyohje, sekä ohjeistukset Urkundohjelman käyttöön. Virtuaalikorkeakoulujen online-seminaarisarjassa on Plagioinnin
tunnistaminen aiheena torstaina 12.11 klo 12-14, lisätietoja saa katja.pura@oulu.fi
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5. Etiikka-työryhmän kokoonpano
Valittiin Esa Hohtola työryhmän varapuheenjohtajaksi. Todettiin, että työryhmän
jäsenistä professori Tuomo Peltonen ja assistentti Maarit Heikkinen eivät ole enää
Oulun ylipiston palveluksessa. Lisäksi Etiikka-työryhmän humanistisen tiedekunnan
edustajista on professori Irma Sorvali siirtymässä eläkkeelle 1.1.2010 lähtien.
Työryhmässä on ollut nimettynä kustakin tiedekunnasta sekä ylioppilaskunnasta kaksi
edustajaa. Pyydetään rehtoria nimeämään toimikunnasta poistuneiden sekä vuoden
vaihteessa pois jäävän jäsenen tilalle uudet henkilöt.
6. Toimintasuunnitelman tarkistus
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta:
-Todettiin Urkund-järjestelmän käyttöönottoon etenemisen edenneen hyvin.
-Lisättiin www-sivujen päivitys toimintasuunnitelmiin.
-Pidetään keskustelua ja tietoisuutta yllä rakenteellisen kehityksen ja ylipistolain
muutoksien tuomista tarpeista, riskeistä ja mahdollisuuksista eettisissä näkökulmissa.
Todettiin vallan keskittymisen ja uusien rahoitusjärjestelmän tuovan omat haasteensa.
Päätettiin järjestää syksyllä 2010 ”Uuden Yliopiston eettinen tarkastelu” –seminaari.
Tämä olisi samalla toimintakauden päätösseminaari ja jatkaisi Studia Ethica –sarjaa.
Seminaarin suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
-Sirpaliisa selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä opintopäälliköiltä eettisen
koulutuksen huomiointia tutkinnonuudistuksessa sekä mitä oppikirjoja opetuksessa
tältä osin käytetään. Lisäksi Sirpaliisa kokoaa yhteen, missä eettisissä toimikunnissa /
ryhmissä tämän työryhmän jäsenet ovat osallisia.
7. Etiikka-työryhmän www-sivut
Etiikka-työryhmän www-sivut ovat osoitteessa www.oulu.fi/etiikka. Sivuja ei ole
päivitetty vuoden 2005. Sivut eivät myöskään linkity tällä hetkellä mihinkään. Sivuihin
tehdään minimipäivitykset ensi kokoukseen mennessä, jolloin keskustellaan lisää
sivujen sisällöstä.
8. Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous on samoissa tiloissa 13.11.2009 kello 13.15.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.
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