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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 23.4.2012 klo 10.15 – 12.13 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
Juha Kostamovaara, koulutusohjelmavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Jari Iinatti, koulutusohjelman varavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Jukka Riekki, koulutusohjelmavastaava, tietotekniikan koulutusohjelma
Pekka Kess, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Mirja Väänänen, suunnittelija
Hannu Tolonen, opiskelijajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, opintoasiainpäällikkö, sihteeri

1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Koulutusdekaani esitteli Koulutusneuvostossa 18.4.2012 käsitellyn esityksen aiheesta ”Asioita koulutustoimikunnan käsittelyyn”.
-- Keskeisiä asioita esityksessä: Avajaistapahtuma, Koulutustarjonnan kuvaaminen verkkosivuilla, Opas-oodin päivittäminen, Ahot-verkkosivut ja -ohjeet tutkintokuvauksissa, 5-6-vuotisten koulutusohjelmien nimet, Vanhojen koulutusohjelmien koodit, ylläpito ja vastuuhlöt, Valintaperusteet 2013, JOPOt, laaja-alaiset kandidaattiohjelmat ja kehittämistoimenpiteet,
Koulutuksen prosessikartta, e-Gradu, Oodihops ja Lukkari. Laajempi ppt-esitys liitteenä.
•Muut ilmoitusasiat
-- Uusien opiskelijoiden rehtorin vastaanottotilaisuus ma 3.9. klo 8.15-10 (9?), L1 (Koulutusrehtori Olli Silvén)
--TEK:in työseminaari 9.5.
-- Yliopiston strategian toimenpanon sisäinen tarkastus
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2. Opiskelijavalinta 2013. Valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät.
Jatkettiin asian käsittelyä, edellisen kerran esillä 12.3.2012. Vuoden 2012 valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät oli lähetetty koulutustoimikunnalle kokouskutsun (23.4.) liitteenä.
DIA-yhteisvalinta
DIA-yhteisvalinnan osalta valintaperusteet päätettiin esittää hyväksyttäväksi DIA-yhteisvalintatoimikunnan esityksen mukaisesti. Paperivalinnan osalta päätettiin, että sähkötekniikan koulutusohjelmassa paperivalinnan osuutta esitetään pudotettavaksi 30 %:iin. Muissa DI-koulutusohjelmissa paperivalinnan osuus esitetään pidettäväksi ennallaan 40 %:ssa.
Aloituspaikkamääriin päätettiin esittää seuraavia muutoksia. Suluissa muutos edellisvuotiseen aloituspaikkamäärään.
Arkkitehtuurin koulutusohjelma 40 aloituspaikkaa (+5)
Konetekniikan koulutusohjelma 105 aloituspaikkaa (ei muutosta)
Prosessitekniikan koulutusohjelma 75 aloituspaikkaa (-5)
Ympäristötekniikan koulutusohjelma 45 aloituspaikkaa (ei muutosta)
Sähkötekniikan koulutusohjelma 50 aloituspaikkaa (-50)
Tietotekniikan koulutusohjelma 50 aloituspaikkaa (-50)
Tuotantotalouden koulutusohjelma 35 aloituspaikkaa (ei muutosta)
YHTEENSÄ 400 aloituspaikkaa (-100)
Ins (amk) / ins. valinta DI-koulutukseen
Päätettiin esittää valintaperusteiden ja aloituspaikkamäärien pitämistä samoina kuin vuonna 2012.
Kv-maisteriohjelmien valinta
Päätettiin esittää maisteriohjelmien MDP in Architectural Design (”AD”), MDP (BCBU) in Environmental Engineering
(”BEE”) ja MDP in Wireless Communication Engineering (”WCE”) valintaperusteiden hyväksymistä maisteriohjelmien
esitysten mukaisesti. Aloituspaikkamäärät esitetään pidettäväksi samoina kuin vuonna 2012.
Uusien, vuonna 2013 käynnistyvien maisteriohjelmien (CSVP ja BME) valintaperusteet ja esitykset aloituspaikkamääriksi
on jo käsitelty koulutusneuvostossa.
• Avoimen yliopiston väylä
Valintaperusteisiin ja aloituspaikkamääriin ei esitetä muutoksia vuoteen 2012 nähden.
3. Hyvät käytännöt tiedekunnan koulutusohjelmissa
Koulutusdekaani esitteli opiskelijoiden ajankäytön seurannassa AO:lla käytettävää Balanssi-kiekkao. Balanssikiekkoja saa
esim. opintopsykologi Päivi Rädyltä. (Liite)
4. Terveisiä tiedekunnan omaopettajakoulutuksesta
Saara Luhtaanmäki toi terveiset tiedekunnan omaopettajakoulutuksesta, jonka prosessi- ja ympäristötekniikan osasto oli
organisoinut. Luhtaamäki kertoi tilaisuuden ollen hyvä ja keskusteleva. Osallistujien palaute oli ollut positiivista.
Huolenaiheena Saara Luhtaanmäki piti sitä, ettei omaopettajilla aina ollut selkeää käsitystä oma osastonsa ohjausmallista ja
omaopettajatoiminnan koordinoinnista. Johdon sitoutumista toimintaan ja yhteisten käytäntöjen luomista hän piti myös
tärkeinä.
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Koulutusdekaani totesi, että olisi hyvä, jos PYO voisi jatkaa tiedekunnan oman omaopettajakoulutuksen järjestämistä
edelleenkin. Yhteisten käytäntöjen luominen voitaisiin aloittaa toimittamalla PYO:n omaopettajatoiminnan ohjeistus kaikille osastoille / koulutusohjelmille.
5. Muut asiat
Koulutusdekaani otti esiin Tutalta saamansa kirjeen, jossa hänelle esitettiin kysymys: Kerätäänkö opiskelijapalaute koulutusohjelman vai osaston näkökulmasta?
Koulutusohjelmavastaava Pekka Kess alusti aiheesta. Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että esitettyyn kysymykseen on hankala antaa yksikäsitteistä vastausta. Opiskelijapalaute koskee tavallisesti yksittäisten opintojaksojen ohella
koulutusohjelmakokonaisuutta tai sen osia. Palautetta voidaan hyödyntää opintojaksojen ja koulutusohjelman kehittämisen
lisäksi osaston resursseja kohdennettaessa.
OKM:n rahoituskaavaan vuodesta 2015 lähtien tulossa olevan opiskelijapalaute-rahoituskriteerin todettiin koskevan koko
kandivaiheen opiskelijapalautetta, ei yksittäisten kurssien kurssipalautetta.

