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LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
Aika: keskiviikkona 26.5.2010 kello 14.00 – 16.30 
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) 
 Eero Hanski 
 

1. Kokouksen avaus 
 - Esityslista hyväksytiin esitetyssä muodossa 
 - edelllisen kokouksen muistio (liiteenä) hyväksyttiin liitteen mukaisena.. 
 
2. Valintatoimikunnan nimeäminen 

 -  Esitys kokoonpanoksi tehtiin kokouksessa ja se hyväksyttiin liitteen mukaisena. 
Opiskelijajäseneksi nimettiin Heidi Kosunen ja hänen varajäseneksi Annakaisa Tikki-
nen. 

 
3. Tiedekunnan laite- ja infrastruktuurihankintoihin haettava rahoitus (kts liite) 

- Todettiin, että jaossa oli 150 000 euroa, jossa omavastuu yli 2000 euron hakemuksis-
ta oli 25 %. Hakemusten jättöaika oli 20.5. mennessä (hakukuulutus liitteenä). Kokous-
edustajat saivat sihteerin tekemän yhteenvedon hakemuksista vasta kokouksessa, jo-
ten aluksi jokainen esitteli oman laitoksensa rahoitusesityksen.  
Fysiikalla ja geotieteissä anomus liittyy osittain tuleviin uusiin tilajärjestelyihin uusien 
opetustilojen varustamiseen. Kemialla anomus liittyy mm. harjoitustöissä tarvittavan vä-
lineistön modernisointiin. Maantieteellä ja matematiikalla on kyse mikroluokkien päivit-
tämisestä. Tietojenkäsittelytieteissä anomus liittyy myös tilajärjestelyihin, jolloin työs-
kentelyn tukemiseen liittyviä tiloja voisi myös käyttää kokoushuoneena tai opettajien ti-
loja voitaisiin hyödyntää study group-tiloina. Biokemialla anotut laitteen nopeuttaisivat 
joko laboratoriotöiden sujuvuutta tai toinen anottu laite parantaisi isompien näytemääri-
en ajamista ja nopeuttaisi kurssitöiden tekoa sekä tutkijoilla että opiskelijoilla. Anotut 
laitteet hyödyntäisivät sekä opetusta että tutkimusta. Biologialla laitteiston uusimista ja 
edellisen haun kautta saatudun materiaalin täydentämistä. Tarkemmat kuvaukset 
anomuksista liitteenä olevalla yhteenvedolla. 
Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri tekevät esityksen rahanjaosta seuraavaan ko-
koukseen mennessä ja jakomalli noudattaa viimevuotista pohjaa laitosten perusrahoi-
tuksen prosenttien mukaan. Seuraava kokous päätettiin pitää ti 8.6.2010 klo 14.15. 
Lisäksi todettiin, että kyseinen jako täytyy tehdä erillisenä rahana ja rahan saa vain las-
kua vastaan jälkikäteen. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin, kun priorisointia ja val-
vontaa ei ole ollut, niin myönnetyt  rahat ovat saattaneet ohjautua aivan muualle kuin 
anottuun kohteeseen mm.  palkkarahoiksi.  
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4. Muut asiat  

- koulutustoimikunnan muistioiden julkisuus ja jakelu, Todettiin, että muistiot ilman liit-
teitä ovat julkisia ja voidaan julkistaa esim. tiedekunnan www-sivustolla. Koulutustoimi-
kunnan linjaus esitetään dekaanille. 
- Syksyn 2010 kokousajat  päätettiin kokouksessa (yhteenveto liitteenä). 
- Koulutusneuvoston kuulumiset:  
- Rästikurssit. Todettiin, että toiset kurssit ovat menossa avoimen kautta ja osa laitos-
ten kautta. Syksyllä menevät kurssit olisivat viikonloppuisin ja iltaisin ja niitä markkinoi-
daan vähintään 240 op suorittaneille. Heille avoimen kautta annettavat määritellyt kurs-
sit / opinnot opinnot ovat tutkinnonsuorittaville ilmaiset. Lisäksi kesäyliopiston kautta on 
tulossa myös kielikursseja, joihin loppuvaiheen opiskelija voisi osallistua Tiedekunnan 
sisäiset rästikurssit, joita esitettiin oli hyväksytty koulutusneuvostossa ja niiden osalta 
laskutus tehdäään jälkeenpäin. Todettiin kuitenkin, että nyt luodut opiskelumahdolli-
suudet ovat liian kiireellisestä aikataulusta johtuen olleet sekavat ja tiedottaminen ja 
tiedottamisvastuu on jäänyt epäselväksi sekä tiedekunta että laitostasolle että opiskeli-
joille. Kun selkeät toimintaohjeet ovat puuttuneet, niin kiireestä johtuen myös toiminnan 
aloittaminen on kangerrellut.  
- Oodin eHOPS-käyttöön 2011 syksystä; koulutusta opintosihteereille ja omaopettajille 
(kts Liite). Todettiin, että asiaan liittyvää koulutusta on tulossa.  
- OPM-asetukseen tulevien/lopetettavien maisteriohjelmien hakemukset 16.6. / 13.8 
mennessä (kts liite). Todettiin, mikäli maksullinen, täytyy luoda myös stipendijärjestel-
mä. Asia ja käytänteet ovat edelleen suunnitteilla. On mm. esitetty, että opiskelijalle 
turvataan  ensimmäinen vuosi ja mahdollinen jatko riippuisi opintomenestyksestä. 
- Rakennetyöryhmälle tiedekuntien välisistä LuK-FM- opetusyhteistyöhakemuksista tu-
lee haku pian; päätettäväksi 16.6. Fysiikka on tehnyt jo oman esityksensä (liitteenä). 
- Osaamistavoitepohjaiset kurssikuvaukset vuoden 2010 loppuun mennessä; Silvenin / 
Raudasojan suunnittelijat tarkastavat. Todettiin, että osalla asia on jo kunnossa osalla 
ei. 
 
 

5. Kokouksen päättäminen klo 16.00 
 
 
 

 
Heikki Kuoppala 
Opintoasiainpäällikkö 
 
Liitteet: 
Edellisen kokouksen muistio 
Koulutusneuvoston selvitys 
Kuulutus maisteriohjelmista 
 


