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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 10.12.2012 klo 10.15 alkaen, YT 116
Osallistujat:
Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani, puheenjohtaja
Rainer Mahlamäki, koulutusohjelmavastaava, arkkitehtuurin koulutusohjelma
Juhani Niskanen, koulutusohjelmavastaava, konetekniikan koulutusohjelma
Jukka Hiltunen, koulutusohjelmavastaava, prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat
Jari Iinatti, koulutusohjelmavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Juha Häkkinen, sähkötekniikan koulutusohjelman varavastaava
Jukka Riekki, koulutusohjelmavastaava, tietotekniikan koulutusohjelma
Pekka Kess, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Mirja Väänänen, tutkijatohtori
Aila Auvinen, lehtori
Hannu Tolonen, opiskelijavarajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuna suunnittelija Eija Pajunen.

1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
-Ennakkotieto tutkinnoista 2012: alemmat tutkinnot: 271 ja ylemmät tutkinnot 259
•Muut ilmoitusasiat
-Kevään 2013 kokousaikataulu.
Kokoukset pidetään maanantaisin klo 10.15 alkaen: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5. sekä lisäksi 10.6.
2. Tulosneuvotteluterveiset koulutuksen osalta
- Koulutuksen strategiarahan kohdentaminen
Tulosneuvotteluissa oli kannettu huolta teknillisen tiedekunnan osalta opintojen etenemisestä ja opintojen sujuvuudesta.
Yli 55 op lukuvuodessa suorittavien opiskelijoiden määrä tiedekunnassamme on vain 18%, kun se vastaavana aikana oli
Lappeenrannassa yli 30%, Tampereella 28% ja Aallossa 24%.
Koulutusdekaani esitteli Opintojen etenemisen seuranta tekniikan alalla –raporttia, jossa tarkastellaan valtakunnallisesti
tekniikan kandidaatin tutkinnossa 1.8.2011 aloittaneita opiskelijoita, jotka ovat olleet läsnä lukuvuoden 2011-2012. LIITE.
Koulutusdekaanin ehdottamat toimenpiteet opiskelijoiden opintopisteiden kerryttämisen tukemiseksi (>55 op/lukuvuosi):
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-Koulutusohjelmat käyvät läpi tutkintojen rakenteet ja tarkistavat, että ne ovat kunnossa (30+30 op/vuosi).
-Koulutusohjelmat tarkistavat myös, että ohjaus, mukaan lukien omaopettajatoiminta ja e-hops-ohjaus, on kunnossa.
-Koulutusohjelmat selvittävät kesäopintomahdollisuuksiaan.
Osastoille on jaettu perusrahoituksen sisällä myös koulutuksen strategiarahan erä. Koulutusohjelmavastaavat huolehtivat
yhdessä osastonjohtajien kanssa siitä, että osastojen saamat strategiarahaerät kohdennetaan ja käytetään tiedekunnan
koulutuksen strategin mukaisesti. Koulutusohjelmavastaavat raportoivat strategiarahan käytöstä koulutustoimikunnalle,
koska tiedekunta on velvoitettu raportoimaan asiasta edelleen jo välitilinpäätöksessä.
3. Koulutusdekaanin vierailut koulutusohjelmatoimikunnissa
Koulutusdekaani kiertää tammi-helmikuussa 2013 koulutusohjelmatoimikunnissa. Koulutusohjelmatoimikuntia pyydettiin
ilmoittamaan alkuvuoden kokoustensa ajankohdat koulutusdekaanille vierailuaikataulun sovittamiseksi.
4. Rekrytointitilaisuudet
-Abi-päivien palaute.
Koulutusohjelmien infoissa ja ständeillä oli ollut osallistujia entiseen tapaan, tiedekunnan infossa hieman edellisvuotta
vähemmän.
-Täydennetään listaa rekrytointitilaisuuksiin osallistujista. Jatkoa marraskuun kokouksen käsittelylle.
Täydennettiin kevään 2013 rekrytointitilaisuuksiin esittelijöitä. RUK: Reijo Saari, Lapin yliopiston abi-päivät: Kimmo
Kuortti ja Timo Kokkonen, Opinlakeus-messut: Reijo Saari, Varuskunnat Sodankylä-ROI: Reijo Saari ja Kajaani: Saara
Luhtaanmäki ja Eino Antikainen.
Eija Pajunen selvittää Lauralta opo-päiville osallistumista.
Tilataan lisää puhdistuslätkiä, mikäli budjetissa on vielä varaa.
Lukiovierailuja varten koulutusohjelmat voivat itse kouluttaa ja ohjata opiskelijoita. Esittely ppt-pohjan saa Eija Pajuselta.
Rekrytointiasian käsittelyä jatketaan tammikuun kokouksessa.
5. Opetussuunnitelmat 2013-15.
Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet, osaamistavoitteet,
osat ja laajuudet sisältävä esitys on toimitettava tiedekunnalle 3.12.2012 mennessä. *
Koulutusohjelmat hyväksyvät opintojaksojen sisältöjä koskevat osiot 31.12.2012 mennessä.
Osa koulutusohjelmista oli saanut opetussuunnitelmiensa moduulit* valmiiksi. Kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat pitää laatia valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja toimittaa ne koulutuspäällikölle. Koulutusdekaani hyväksyy opetussuunnitelmat koulutuksen johtosäännön mukaisesti.
Koulutusohjelmat hyväksyvät opintojaksokuvaukset vuoden 2012 loppuun mennessä.
Ohje oli lähetetty kokouskutsun liitteenä.
6. Valintaperusteet 2014 ja aloituspaikkamäärät
Oulun yliopiston valintaperusteiden 2014 käsittely on suunniteltu tapahtuvaksi helmikuussa 2013 ts. aikataulua myöhennetään aiemmin ilmoitetusta.
Kokouskutsun liitteenä oli lähetetty vuoden 2013 valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät.
Tammikuun kokouksessa käsitellään valintaryhmittäin valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät. Myös mahdolliset esitykset
uusista kv-maisteriohjelmista pitää toimittaa tammikuun kokoukseen käsiteltäviksi. Koulutusneuvosto hyväksyy valintaperusteet helmikuun kokouksessaan.
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DIA-yhteisvalintatoimikunta kokoontuu päättämään valintaperusteista 25.1.2013. Ko. päätös toimitetaan koulutustoimikunnalle hyväksyttäväksi kokouksen jälkeen. Suuria muutoksia ei kuitenkaan liene tulossa, sillä isoimmat muutokset tehtiin
jo vuoden 2013 valintaperusteisiin.
Koulutuspäällikkö toimittaa yhteenvedon kaikkien valintaryhmien aloituspaikkamääristä koulutustoimikunnan jäsenille.
7. Tiedekunnan jatkotutkinto-ohje
Hyväkyttiin tiedekunnan jatkotutkinto-ohje esityksen mukaan.
8. Unitime-tilanne
Päätettiin palata asiaan myöhemmissä kokouksissa.
9. Diplomityöohjeet
Koulutusdekaani kertoi koulutusneuvoston terveisinä, että valmisteilla olevien diplomityöohjeiden on tarkoitus toimia
mallina koko yliopistolle.
Diplomityöohjeita valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Häkkinen ei ollut kokouksessa antamassa tilannekatsausta,
mutta Pekka Kess kertoi työn etenevän hyvin.
10. Vuoden 2013 valintaperusteet ja valintakiintiöt koulutusohjelman vaihtajille ja siirto-opiskelijoille
Hyväksyttiin vuoden 2013 valintaperusteet ja valintakiintiöt koulutusohjelman vaihtajille ja siirto-opiskelijoille esityksen
mukaisesti.
11. Muut asiat
TOK oli lähestynyt koulutusdekaania ruotsin kielen valmentavien kurssien ja vaihtareille tarkoitettujen suomenkielen
kurssien kurssimaksun tiimoilta.
Päätettiin, että osastot maksavat koulutusohjelmiensa opiskelijoiden ruotsin kielen valmentavien kurssien kustannukset
(75 euroa/opiskelija). Lopullinen vahvistus maksuun sitoutumisesta oli toimitettava koulutuspäällikölle 12.12.2012 mennessä.
Vaihtareille tarkoitettujen suomen kielen kurssien maksuja koulutusohjelmat / osastot eivät maksa.

