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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 26.8.2011 klo 12.00 – 14.20, YT 116
Osallistujat: Helka-Liisa Hentilä (pj.), Jukka Hiltunen, Juhani Niskanen, Hanna Lyytinen, Juha-Matti Ojakoski, Eija Pajunen,
Reijo Saari, Leena Kuorelahti, Jari Iinatti, Juha Kostamovaara, Timo Rahkonen, Pekka Kess, Saara Luhtaanmäki (kohta 2-)
ja Sirpa Nelo (siht.).
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Syksyn ensimmäiseen koulutustoimikunnan kokoukseen oli kutsuttu kevään 2011koulutustoimikunnan jäsenet sekä 26.8.
nimetyt koulutusohjelmavastaavat. Jaettiin koulutusdekaanin päätös koulutusohjelmavastaavien nimeämisestä tiedoksi
kokousväelle.
2. Uusi koulutuksen johtosääntö. Opintoasioiden delegointi, TTK.
Koulutusdekaani esitteli lyhyesti uutta koulutuksen johtosääntöä, joka on luettavissa osoitteessa
http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/Koulutuksenjohtosaanto2011.pdf.
Koulutuksen johtosääntö määrittelee koulutuksen linjaorganisaation: koulutusneuvosto & koulutusrehtori, koulutustoimikunta & koulutusdekaani, koulutusohjelmatoimikunta & koulutusohjelmavastaava.
Koulutuksen johtosäännön pohjalta päivitetty opintoasioiden delegointitaulukko jaettiin osallistujille. Uusia delegointiohjeita ryhdytään noudattamaan välittömästi.
Koulutuksen johtosäännön 3§:n mukaan:
Tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä ohjaa ja arvioi tiedekunnan dekaanin nimeämä
koulutustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Koulutustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä.
Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija.
Päätettiin esittää dekaanille koulutustoimikunnan kokoonpanoksi:
Koulutusdekaani Helka-Liisa Hentilä (puheenjohtaja)
Koulutusohjelmavastaava Rainer Mahlamäki (arkkitehtuurin koulutusohjelma)
Koulutusohjelmavastaava Juhani Niskanen (konetekniikan koulutusohjelma)
Koulutusohjelmavastaava Jukka Hiltunen (prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat)
Koulutusohjelmavastaava Juha Kostamovaara (sähkötekniikan koulutusohjelma)
Koulutusohjelman varavastaava Jari Iinatti (sähkötekniikan koulutusohjelma)
Koulutusohjelmavastaava Jukka Riekki (tietotekniikan koulutusohjelma)
Koulutusohjelmavastaava Pekka Kess (tuotantotalouden koulutusohjelma)
Suunnittelija Leena Kuorelahti
Lehtori Reijo Saari
Suunnittelija Saara Luhtaanmäki
Suunnittelija Maritta Juvani

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Linnanmaa
PL 4000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puh. (08) 553 2001
Faksi: (08) 553 2006
www.ttk.oulu.fi

2(3)

Suunnittelija Mirja Väänänen
2 opiskelijajäsentä, OTY (Hanna Lyytinen ja Juha-Matti Ojakoski)
Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo (sihteeri)
Koulutustoimikunnan kokouksiin osallistuu asiantuntijana suunnittelija Eija Pajunen (TTK:n rekrytointi- ja tiedotusasiat).
Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan myös muita asiantuntijoita.
Koulutuksen johtosäännön 3§:n mukaan:
Tutkintotavoitteisen oppiaineen tai koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutusdekaanin nimeämä vastuuhenkilö. Koulutusdekaani voi nimetä oppiaine- tai koulutusohjelmatoimikunnan, jonka puheenjohtajana oppiaine- tai koulutusohjelmavastaava toimii. Koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunnassa on oltava vähintään yksi opiskelijajäsen.
Koulutusohjelmavastaavat toimittavat esityksen koulutusohjelmatoimikuntiensa kokoonpanosta koulutusdekaanille ja
opintoasianpäällikölle s-postitse. Koulutusdekaani nimeää koulutusohjelmatoimikunnat esitysten pohjalta.
3. Ruotsin kieliopintojen suoritustilanne ja ajoitus tiedekunnan koulutusohjelmissa.
Koulutusdekaanin saamien tietojen mukaan lähes 50% tiedekuntaan valituista opiskelijoista ei ole kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa ruotsia tai on kirjoittanut siitä arvosanan a tai b.
Käytiin koulutusohjelmittain läpi ruotsin kielen aikataulua opetussuunnitelmissa (vsk) sekä mahdollista rästitilannetta.
Ruotsin kieli sijoittuu osassa koulutusohjelmia 1. vsk:lle ja osassa 3. vsk:lle.
Päätettiin, että koulutusohjelmat tutkivat ruotsin kielen suoritustilannetta (rästit) ja tekevät tekevät tarvittavia toimenpiteitä, kuten esim. ruotsin kurssin suoritusaikataulun aikaistaminen (lukion opit vielä muistissa). Mahdollisten (uhkaavien)
rästitilanteiden selvittämiseksi koulutusohjelmavastaavat pyytävät omaopettajia selvittämään opiskelijoidensa ruotsin kielen opintotilanteen. Kesäkoulua ja verkkolukiota voitaisiin hyödyntää ruotsin kielen taitojen täydentämisessä.
4. Kandidaatin ja DI-/arkkitehtitutkinnot: mitä toimia koulutusohjelmissa tekeillä vuoden 2011 tutkintosaannon parantamiseksi
Päätettiin, että koulutusohjelmavastaavat muistuttavat opettajia kontaktoimaan diplomityöohjattaviaan, jotta potentiaaliset
valmistujat saadaan valmistumaan vuoden 2011 loppuun mennessä.
Päätettiin jatkaa vuoden 2011 loppuun saakka käytäntöä, jonka mukaan sekä kandidaattitutkinnon että DI- / arkkitehtitutkinnon voi suorittaa samana päivää.
Koulutusohjelmat muistuttavat opiskelijoitaan työvoimapoliittisesta tuesta, jolla voi opiskella.
5. Opetuksen kehittämisrahat 2011 (mm. kesäkoulu, uusien opetusmuotojen kehittäminen): Toteutuksen
tilanne koulutusohjelmissa.
Gradu- ja tsemppiryhmät (5*2000 eur): Toteutus meneillään kaikilla osastoilla.
Uusien opetusmuotojen kehittämisraha AO, PYO, STO (3*5000 eur): Hankkeet etenevät.
Kesäkoulu: Differentiaaliyhtälöiden ja Tilastomatematiikan kursseilla oli ollut paljon osallistujia. Oltiin sitä mieltä, että
kesäkoulua kannattaa jatkaa. Saara Luhtaanmäki kertoi, että kesän 2012 koulutustarjonta on tiedossa joulukuussa 2011.
6. TTS 2012-14: keskustelua strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä
Tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma 28.2.2011
Keskusteltiin koulutuksen tavoitteiden (uudelleen)suuntaamisesta tai painottamisesta 2012-2014.
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Ehdotuksia:
- Palvelupistemallin tarkistus. Mitkä tehtävät kuuluvat palvelupisteelle, mitkä osastolle?
- ”Paljon tutkintoja” korostuu liikaa kaikilla tasoilla. Yhteiskunnallinen tarve ja opiskelijan tarve valmistua ammattiin. Tutkintomäärän lisäksi on huomioitava myös laatu.
- Omaopettajatoiminnan laatu ja tehokkuus: Omaopettajan työ tehtävä houkuttelevaksi. Omaopettajaa tarvitaan koko
opintouran ajan. Laadukkaalla omaopettajatyöllä voidaan parantaa kandintutkintosaantoakin. PYO:lla on tekeillä omaopettajan opas.
- Opiskelijasisäänoton mitoitus oikeaksi.
Seuraavassa koulutustoimikunnan kokouksessa käydään läpi tiedekunnan draftia TTS:stä.
7. ECTS-prosessin tilanne.
Keskusteltiin koulutusdekaanille saapunutta kirjettä aiheesta. Todettiin, että kaikki koulutusohjelmat ovat laatineet osaamistavoitteet koulutusohjelmille ja opintosuunnille.
8. Aikaisempien opintojen hyväksilukujen kirjaaminen oodiin. Oulun yliopisto vs. muu korkeakoulu.
Ammattikorkeakoulussa aiempia opintoja suorittaneiden hyväksilukuja voidaan hyväksyä / kirjata oodiin isompina kokonaisuuksina (”pakettihyväksiluku”).
Oulun yliopistossa opintoja / tutkinnon suorittaneiden kohdalla mainittu pakettihyväksiluku ei ole tällä hetkellä mahdollinen. Opintoasiainpäällikkö selvittää, voidaanko esteitä (oodi?) purkaa.
9. Rekrytointimateriaalin päivitystarve.
Keskusteltiin nykyisestä rekrytointimateriaalista ja päädyttiin esittämään Solmukohta-lehden päivittämistä sekä sen jakelun
laajentamista abeille ym. rekrytoitaville abi-päivillä ja muissa rekrytilaisuukissa. Opintoasiainpäällikkö selvittää uuden version tekemistä sekä aikataulun että rahoituksen näkökulmasta.
Koulutusohjelmat ilmoittavat omalta osaltaan Solmukohdan päivitystarpeet Sirpa Nelolle ja Eija Pajuselle 9.9. mennessä.
10. Muut asiat
-Reijo Saari esitteli talven 2011-12 messutapahtumien ajankohtia.
12.-13.10. Eteenpäin- messut 2011 Oulussa
9.-10.11. Yliopiston omat Abi-päivät
16.-17.11. Eteenpäin -messut 2011 Rovaniemellä
23.-24.11. KnowHow-messut Vaasassa
30.11.-1.12. Studia-messut
18.-19.1.
Opinlakeus messut Seinäjoella
Tammikuussa RUK
Lisäksi noin viikolla 9 tai 10 Pohjois-Suomen varuskuntakierros
Lapin yo:n Abi-päivät
-Sähköinen yhteishaku: Paperivalinnan osalta joka vuosi lisää luopujia
- Koulutustoimikunnan kokoukset syksyn aikana: 26.9. klo 10.15, 31.10. klo 10.15 ja 2.12. klo 12.00. Paikka YT 116.

