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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 9.9.2013 klo 8.15-9.40, 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
Hanna Kropsu-Vehkaperä, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Eija Vieri, suunnittelija
Taavi Saari, opiskelijajäsen, OTY (varajäsen Aino Airas)
Hannu Tolonen, opiskelijajäsen, OTY (varajäsen Henri Lahtinen)
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
Lisäksi kutsuttuna suunnittelija Eija Pajunen.
1. Ilmoitusasiat
• Koulutusdekaanin ilmoitusasiat.
Koulutuksen strategiaraha pitää käyttää 30.11.2013 mennessä. Koulutusdekaanin mukaan kaikki muut, paitsi matematiikan
jaos, olivat aloittaneet strategiarahan käytön 30.7.2013 mennessä. Ne osastot, jotka ovat käyttäneet tähän mennessä vain
pienen osan rahasta, antavat koulutusdekaanille selvityksen asiasta. Koulutusdekaani raportoi edelleen koulutusrehtorille.
YOPALA -kyselystä on saatu alustavia tuloksia. Raportti liitteenä.
• Muut ilmoitusasiat.
Ei muita ilmoitusasioita.
2. Rekrytointiasioita
- Koulutusmessut 2013-14 ja Solmukohdan päivitys.
Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua rekrytointiasioiden käsittelyä.
Eija Pajunen on lähettänyt Solmukohta-julkaisun muutokset Siberiaan, josta on tulossa oikovedos tarkistettavaksi nopealla
aikataululla. Myös Solmukohdan nettiversiota ollaan päivittämässä. Koulutusohjelmat voivat halutessaan lähettää kommentteja myös nettiversiosta Eija Pajuselle.
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Eija Pajunen on toimittanut Kimmo Kuortille tiedekunnan koulutusmessut 2013-14 dokumentin, johon tarkennettiin tapahtumien osallistujia seuraavasti: Eino Antikainen Studia-messut ja Reijo Saari Lapin yliopiston abi-päivät
3. TTS 2014 - Koulutusosio
Koulutusdekaani kertoi koulutusohjelmille tiedoksi, että toiminnan ja talouden suunnittelu (TTS) vuodelle 2014 on käynnistynyt 4.9.2013. Yliopiston koulutuksen strategiset tavoitteet ovat samat kuin edellisenäkin vuonna eli Opintojen sujuvuus, Koulutuksen työelämärelevanssi ja Kansainvälisyys.
Koulutusdekaani totesi, että vuoden 2014 TTS:t käsitellään uusissa tiedekunnissa.
Koulutusdekaani toi esiin, että myös laadun kehittämiseen pitäisi panostaa. YOPALA -kysely tuo esiin opiskelijoiden kokemuksia yliopistosta. Opiskelijoiden tyytyväisyys on tärkeä asia ja palauteasioita tulisi käydä läpi yhdessä opiskelijoiden
kanssa. Koulutusohjelmien mielestä syksyn YOPALA -kyselyn tulokset pitäisi saada koulutusohjelmakohtaisesti, jotta niitä
voitaisiin hyödyntää.
4. Koulutuksen johtosääntö
Käytiin läpi koulutuksen johtosäännön muutosesitykset. Koulutusdekaani toimittaa koulutustoimikunnan kommentit koulutusrehtorille.
3 §: Koulutustoimikuntiin ja koulutusohjelma- tai oppiainetoimikuntiin halutaan nimettävän kaksi tai useampia opiskelijajäseniä.
13 §: Pykälän mukaan ”Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman
hyväksyy koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunnan puheenjohtaja tai hänen nimeänsä koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunnan
jäsen.” Esitetään, että omaopettajia ei rajattaisi pois henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hyväksyjien joukosta.
27 §: Pykälän mukaan ”Koulutusohjelmatoimikunta arvioi muun kuin korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankitun osaamisen erikseen järjestetyllä näytöllä tai muulla opintosuorituksella.” Tämä kohta esitetään muutettavaksi muotoon: ”Koulutusohjelmatoimikunta arvioi muun kuin korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankitun osaamisen erikseen järjestetyllä näytöllä,
dokumentaatiolla tai muulla opintosuorituksella.”
5. Muut asiat
Kesäopinnot eivät tuottaneet haluttua tulosta, sillä käytännön järjestelyt menivät liian myöhään keväälle. Ensi vuonna
kaiken pitäisi olla valmista viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Myös TOPIK:in tentti-ilmoittautumiskäytäntöä pidettiin jäykkänä. Jatkossa toivottiin palvelun olevan joustavampaa ja ilmoittautumisen mahdollista myös kesän aikana.
Keskusteltiin opinnäytetöiden hyväksymisestä ja opintopisteiden kirjaamisesta opintosuoritusrekisteriin ennen tutkinnon
hyväksymistä.
Koulutusdekaani oli vienyt koulutustoimikunnan Unitime-terveiset koulutusneuvostolle. Vastauksena hänelle oli kerrottu,
että Unitimen suunnittelu- ja käytettävyysominaisuuksia kehitetään edelleen. Reijo Saari toi esiin, että seuraavalla Unitimekierroksella on pidettävä huoli siitä, että tiedekunta on mukana esitietojen määrittelyssä. Päätettiin toimia Saaren ehdottamalla tavalla.
Kotimaan harjoittelun ja kv-harjoittelun tukia on yliopistossa vielä käyttämättä 50 kpl. Lisätietoja saa suunnittelija Tari
Rantasuolta TOPIKista.

