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Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous
Paikka:

Teams kokous

Aika:

Torstaina 17.9.2020 klo: 09:00 – 12:30 Tutkintoohjelmatoimikunnan kokous

Osallistujat: Janne Heikkilä, professori, tutkinto-ohjelmavastaava (pj)
Tapio Seppänen, professori
Mika Oja, tohtorikoulutettava
Satu Tamminen, tutkijatohtori
Riku Hietaniemi, tohtorikoulutettava
Anja Keskinarkaus, tutkijatohtori
Elina Lassi, tekn.yo
Anssi Uistola, tekn.yo
Suvi Jutila, koulutussuunnittelija (siht)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin
4. Tutkintojen määrä (1.1.2020-31.8.2020)
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan kandidaatin tutkinnot
Diplomi-insinöörin tutkinnot
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma
Tekniikan kandidaatin tutkinnot
Diplomi-insinöörin tutkinnot
kv-maisteriohjelmat
CVSP
UBI
BME
Tekniikan kandidaatin tutkinnot yht.
Diplomi-insinöörin tutkinnot yht.

2020
31
13
0
0
12
0
0
31
25

5. Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käynyt kandidaatin työ tarkistettiin.
Kokoukseen tuodut diplomityöt (6 opiskelijan työt) hyväksyttiin opettajien arvioiden mukaisesti. Yhden
opiskelijan työ jouduttiin jättämään pöydälle odottamaan lisäselvitystä.
5.1. Koulutuksen budjetointi
Käytiin läpi koulutuksen budjetoinnin tilannetta. Kehittämisrahaa on yksiköille varattu 20%
opetuksesta. Tähän tulee tehdä tutkinto-ohjelmakohtaiset suunnitelmat. Yksiköt antavat esityksensä
Tatuun ja Janne Heikkilälle viimeistään 6.10.2020.
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5.2. tutkinto-ohjelman yhteyshenkilö viestintään
Tietotekniikan tutkinto-ohjelman viestinnän yhteyshenkilöksi on alustavasti sovittu Anja
Keskinarkaus ja Riku Hietaniemi.
5.3. Opetussuunnitelmatyö
Käytiin läpi tietotekniikan tutkinto-ohjelman vastuulla olevat tutkintorakenteet 2021-2022. Uusia
opintojaksoja ei ole tulossa. Selvitetään muutamia aikataulumuutoksia ja pakollisten kurssien
vaihdoksia.
5.4. Kanditöiden ohjeistus
Janne Heikkilä ohjeistaa kandikurssien ohjaajia, miten kandidaatintyöhön tulisi lisätä opiskelijoiden
työmäärän jakautuminen ja tehdyt työtunnit sekä lyhyt selosta siitä, mitä kukin opiskelija on työhön
tehnyt.
6. Tiedotusasiat
6.1. Koulutustoimikunnan kuulumiset
Käytiin lyhyesti läpi koulutustoimikunnassa käsitellyt asiat.
6.2. Aihehakemukset
Aihehakemukset hyväksyttiin.
6.3. Syksyn toisen periodin opetus ja tentit
Syksyn toisen periodin opetus ja tentit pidetään pääasiallisesti etänä. Jos opettaja huomaa puutteita
esimerkiksi tenttien puuttuminen WebOodista, tulee hänen olla yhteydessä koulutuspalveluihin
(study.itee(a)oulu.fi) asian korjaamiseksi.
Tutkinto-ohjelman toiveena olisi, että Peppi oppaan toteutuksille vietäisiin tiedoksi opiskelijoille
kunkin kurssin suora Moodle linkki tai muun oppimisalustan linkki, jottei opiskelijoiden tarvitse etsiä
linkkejä. Suvi Jutila vielä asiaa eteenpäin Annu Perttuselle koulutuspalveluihin.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.

Janne Heikkilä, tutkinto-ohjelmavastaava

