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LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
Aika: keskiviikkona 3.3.2010 kello 09.00 – 11.00 
Paikka: Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen neuvotteluhuone IT324, 3 krs. 
 
Jäsenet: Petri Pulli (puheenjohtaja) Pauli Tapani Karjalainen 
 Tuomo Glumoff Vesa Peuraniemi  
 Annamari Markkola Peter Hästö 
 Juhani Lounila Samuli Saukkonen  
 Marja Lajunen Annakaisa Tikkinen, opiskelija 
 Heidi Kosunen, opiskelija Heikki Kuoppala (sihteeri) 
 Tiina Eskola, tutkijakoulutettava Jorma Riihijärvi 
 Helen Tirri, pedagoginen suunnittelija (asiantuntija) 
 

1. Kokouksen avaus 
- Esityslista 
- käytiin läpi edellisen kokouksen muistio (liitteenä)  
- Käytiin läpi opetusrehtori Silvenin nimeämät työryhmät ja niiden kokoonpanot 
- Omaopettaja ja tutorjärjestelmä käyttöön (koulutusneuvoston velvoittava päätös) Lu-
vassa koulutusta ja nyt tänä keväänä 
- Yhteydenotot ja kartoitus kaikkiin vähintään 210 op suorittaneisiin. Tol:lla aloitettu ja 
on jo otettu yhteyttä opiskelijoihin. Ongelmana sekä ETANA-ohjelman käyttöönotto että 
myös lukujärjestysohjelman käyttöön saanti koskien mm. periodiopetukseen siirtymistä. 
Helena Tirri esitteli omia toimintojaan ja kertoi jo lähettäneensä laitoksille niiden opiske-
lijoiden tiedot, jotka eivät valmistuneet ja opintopisteitä on ollut tässä vaiheessa vähin-
tään 240 op:ttä. Nämä ovat ensisijaisia tässä vaiheessa ja myöhemmin kartoitetaan lo-
put 210 op:n saavuttaneet. Ongelmia yhteystietojen saamisen kanssa, koska OODI ei 
”keskustele” väistörekisterin kanssa, niin osoitetiedot saattavat olla vanhentuneita ja 
esim. kuolleita ei saada täten tietoon. Puheenjohtaja lähettää koulutusneuvoston pöy-
täkirjan, josta selviää myös tarkemmin määrittelyt, miten toimitaan. Huomioida pitää 
myös korvausten saantiin varattu raha eli tarkka kirjaus yhteydenotosta ja aikataulusta, 
jonka pohjalta maksetaan 25 euroa / yhteydenotto. 
 

2. Yliopistotason Koulutusneuvoston kuulumiset 
- yli 210 op:n suorittaneiden opiskelijoiden kartoitus ja kontaktointi 
- omaopettaja järjestelmän käyttöönotto ja koulutus (Koulutusneuvoston linjausten mu-
kaisesti) 
- Kallungin rakennetyöryhmän toimeksiannon käsittely koulutusohjelmien kytkeytymi-
nen tdk:n sisällä ja tdk:sta ulos (tiedekunnassa laadittu aineisto liitteenä). Laitoksia 
pyydetään tarkastamaan ja kommentoimaan koulutusohjelmien kytkennät sivuainelai-
toksiin ja – tiedekuntiin laitoksittain (Kallunki vierailee tiedekunnassa keskiviikkona 3.3. 
Petrin ja dekaanin osallistuvat tapaamiseen). Mikä on tahtotila koulutusohjelmaraken-
teesta  
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- Tutkintosääntöstrategiaryhmän tietopyyntö (Hästö alusti) 
Liitteenä maili, johon pyydetään ideoita miten toimittaisiin (viisi ehdotusta maks) kyn-
nyskursseja, onko niitä, jos on niin ne ja mahdolliset määrät. Laitokset toimittavat listat 
Helena Tirrille ja Helena koostaa niistä yhteenvedon ja toimittaa eteenpäin 15.3. men-
nessä koulutustoimikunnalle, pullonkaulat kieliopinnot sivuaineopinnot kemisteille, fyy-
sikoille, biologeille, nykyinen ongelma enemmän gradu-ohjauksessa ja gradujen lop-
puunsaattaminen, yhteydenotot, jolloin jo sovitaan selkeä tapaamisaika, jolloin opiskeli-
ja kutsutaan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Yhteinen ohjeistus, hyvistä käytänteistä 
eri laitoksilta. Biokemialla gradun tekijät mukana jo julkaisujen teossa ja kannustus 
gradun tekoon laitoksen ulkopuolelle. Tol:lla gradujen arviointimatriisin laatiminen. 
Mahdollisuuksia miten saantoa voitaisiin kasvattaa, maantieteen malli. Yliopiston sisäl-
lä olevien tutkinnonsuorittamattomien kartoitus käytänteet miten henkilö saataisiin val-
mistumaan. Helena koostaa yhteenvetoa mahdollisista henkilöistä. 

 
3. Laitostason opetussuunnitelmakuulumiset 

- opetussuunnitelman suunnittelutilanne. Deadline 26.3.2010. 
-  seuraava amanuenssitapaamisessa tehdään kokeiluluonteisesti työpajana lukujärjes-
tystä peilata sitä jo tulevaan periodiopetukseen päällekkäisyyksien kartoittamiseksi ja 
mahdollisesti niiden poistamiseen 
- lukujärjestyksen suunnittelu ja esteettömyys (päällekkäisyydet) 
 

4. Kokousajat keväälle 2010 
 - Sovitut kokousajat liitteenä 
 
5. Muut asiat  

- Kemian laitoksen edustaja ehdotti, että LuK-tutkinnon arvosteltaisiin asteikolla 1-5. 
Sihteeri kerää muiden matemaattis-luonnontieteiden kokemuksia. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
 

Tervetuloa 
 
 
Heikki Kuoppala 
Opintoasiainpäällikkö 
 


