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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 10.6.2013 klo 9.15 alkaen, YT 116
Osallistujat:
Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani, puheenjohtaja
Rainer Mahlamäki, koulutusohjelmavastaava, arkkitehtuurin koulutusohjelma
Juhani Niskanen, koulutusohjelmavastaava, konetekniikan koulutusohjelma, saapui klo 9.45
Jukka Hiltunen, koulutusohjelmavastaava, prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat
Jari Iinatti, koulutusohjelmavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Juha Häkkinen, sähkötekniikan koulutusohjelman varavastaava
Jukka Riekki, koulutusohjelmavastaava, tietotekniikan koulutusohjelma
Hanna Kropsu-Vehkaperä, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija, saapui klo 10.15
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Aila Auvinen, lehtori
Taavi Saari, opiskelijajäsen, OTY (varajäsen Aino Airas)
Hannu Tolonen, opiskelijajäsen, OTY (varajäsen Henri Lahtinen)
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
Lisäksi kutsuttuina suunnittelija Eija Pajunen ja suunnittelija Outi Simi.
Johtaja Martti Hyry ja suunnittelija Tari Rantasuo TOPIKista vierailivat kokouksessa, asiakohta 1.
Analyytikko Arttu Piri, Tekniikan akateemisten liitosta vieraili kokouksessa, asiakohta 3.
1. Harjoittelun tehostaminen
Vieraana johtaja Martti Hyry ja suunnittelija Tari Rantasuo TOPIKista.
Tiedekunnalle on allokoitu 52 kuukautta harjoittelutukea. Harjoittelusopimuksia on tehty tai niitä sovittu kaikille 52 kuukaudelle sekä 5 lisäkuukaudelle, joista aiemmin sovittu johtaja Hyryn kanssa. Hyryn mukaan harjoittelutukikuukausia on
em. kuukausien lisäksi mahdollisuus allokoida lisää useita kymmeniä koko yliopiston tasolla. Keskusteltiin harjoittelukuukausien lisäkäyttömahdollisuudesta ja tavoista. Yhtenä mahdollisuutena ehdotettiin harjoittelutuki-rahan käyttämistä survival -suomen kielen kurssin järjestämiseksi kv-opiskelijoille. Suomen kielen taito voisi parantaa heidän mahdollisuuksiansa
sijoittua teollisuuden harjoittelupaikkoihin.
Päätettiin laittaa vielä kuluvalla viikolla (vko 24) informaatiota harjoittelutuen lisäpaikoista sekä koulutusohjelmien harjoitteluvastaaville että koulutustoimikunnan jäsenille. Outi Simi laatii ja toimittaa tiedotteen sähköpostitse. Mikäli lisäpaikoista
ei saada harjoittelusopimuksia kesäkuussa, voidaan harjoittelutukia käyttää myös syksyllä (vuoden 2013 loppuun saakka).
2. Ilmoitusasiat
• Koulutusdekaanin ilmoitusasiat.
-Tekniikan alan yliopistot raportti. Kansainvälinen vertailututkimus tekniikan yliopistokoulutuksesta. LIITE
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- Syksyn 2013 kokousaikataulu: Koulutustoimikunnan kokoukset pidetään maanantaisin kokoushuoneessa YT 116 seuraavasti:
ma 19.8. klo 10.15
ma 9.9. klo 8.15 (HUOM kellonaika!)
ma 7.10. klo 10.15
ma 4.11. klo 10.15
ma 9.12. klo 10.15
• Muut ilmoitusasiat.
Aila Auvinen otti esiin lukujärjestyksen tilanteen. Keskustelua jatkettiin asiakohdassa muut asiat.
3. Tekniikan alalta valmistuneiden palautekysely diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuneille. Kyselyn tulosten esittely.
Analyytikko Arttu Piri Tekniikan akateemisten liitosta Helsingistä esitteli tekniikan alalta diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuville tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyn kohderyhmään kuuluivat Aalto -yliopiston tekniikan koulujen, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan koulutusalan sekä Oulun yliopiston teknillisen
tiedekunnan DI- tai arkkitehtitutkinnon suorittaneet.
Pirin esityksessä tulivat esille tulokset vuoden 2012 kyselystä sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnasta. Pirin esitys oli toimitettu koulutustoimikunnan jäsenille kokouskutsun liitteenä.
Todettiin, että Oululla on parannettavaa kyselyn vastausprosentin nostamisessa. Tavoitteen saavuttamiseksi lisätään kyselystä informaatiota tiedekunnan nettisivuille ja tehdään yhteistyötä tiedottamisessa sekä kiltojen että koulutusohjelmien
kanssa.
Keskusteltiin Oulun yliopistossa toteutettavasta 5-vuotiskyselystä, joka tehdään valmistuneille 5 vuotta valmistumisen
jälkeen. Toimitetaan kysely tiedoksi Pirille TEK:iin, jossa on myös suunnitteilla vastaavanlainen kysely.
4. Muut asiat
Keskusteltiin Unitime-lukujärjestyksistä. Useissa tiedekunnan koulutusohjelmissa lukujärjestysten esteettömyys ei toteudu
lainkaan. Lukujärjestysten tarkastustyö koetaan turhana, sillä lukujärjestyksiin tulee kaiken aikaa ennakoimattomia muutoksia. Oltiin sitä mieltä, että Unitime pitäisi ”jäädyttää” mahdollisimman ajoissa ja sallia sen jälkeen vain esteettömyyttä
tukevia muutoksia. Yhtenä epäkohtana pidettiin sitä, että malliopiskelijoilta oli poistettu harjoitusryhmien kohdentaminen.
Päätettiin, että koulutusdekaani vie koulutustoimikunnan nimissä koulutusneuvostoon viestiä Unitime-lukujärjestysten
epäkohdista. Tiedekunnan koulutusohjelmissa on - ECTS-vaatimustenkin mukaisesti - tarkkaan suunniteltu, mitkä opintojaksot kuuluvat millekin lukukaudelle ja opintovuodelle (30 op + 30 op). Myös opintojaksojen tarjoamat oppisisällöt ovat
kumuloituvia. Opintojaksoja ei voi siten suorittaa satunnaisessa järjestyksessä tai jättää jotakin kokonaan pois.

