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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous

Aika keskiviikko 14.11.2018 klo 10.00

Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Jäsenet prof. Marja Vauras, pj.
prof. Risto Rinne (prof. Piia Seppänen)
prof. Arto Jauhiainen (prof. Heikki Silvennoinen)
prof. Jukka Husu (prof. Pasi Koski)
prof. Maarit Silvén (prof. Eila Lindfors)
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (prof. Heini-Marja Pakula)
reht. Anna-Maija Katajisto (yliopistonleht. Tomi Kärki)
yliopistotutk. Jaana Lepistö (tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
yliopistonleht. Anne Laiho (yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen ((yliopisto-opett. Anu Tuominen)
tutkijatoht. Tuike Iiskala (leht. Kristiina Heikkilä)
opisk. Riku Manninen (opisk. Pontus Roppola)
opisk. Tira Kivilähde (opisk. Jenna Jokila)
opisk. Johanna Ojama (opisk. Inka Niskanen)
opisk. Lauri Lehtonen (opisk. Topi Toivonen)
opisk. Timi Olin (opisk. Aaro Kuoppala)

Valmistelijat palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutussuunnittelija Minna Aslama
koulutussuunnittelija Pirjo Lehti
koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Anni Mäki

Sihteerit palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutussuunnittelija Minna Aslama
koulutussuunnittelija Pirjo Lehti
koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Anni Mäki

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu kokoukseen on lähetetty 7.11.2018. Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi
arkipäivää ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä
on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä
johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään
kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Turun yliopiston johtosäännön 26 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä pää-
töksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskut-
sussa mainittu.”.

Päätös

2. Ilmoitusasiat

Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
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3. Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Johann (Hans) Gruberille ajalle 1.1.2019-31.12.2020

 Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta anta-
maan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo voidaan
myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vas-
taavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professo-
rille.

 Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille ar-
vonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen henkilölle
myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta.

 Rehtori on myöntänyt 7.11.2014 professori Johann (Hans) Gruberille visiting pro-
fessorin arvon ajalle 1.1.2015-31.12.2018. Opettajankoulutuslaitos esittää vie-
railevan professorin arvon jatkamista ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Gruber on an-
tanut suostumuksensa arvon esittämiseen ko. ajalle.

 Johann Gruber työskentelee kasvatustieteiden professorina Regensburgin
yliopistossa Saksassa. Hänen tutkimustyönsä painopiste on oppimistutkimus ja
asiantuntijuuden rakentuminen. Hänen tutkimusprojektinsa ulottuvat useille
aloille, esimerkiksi lääketieteeseen, liiketalouteen sekä eri taidealoille. Tutkimus-
työssä Gruber käyttää useita menetelmiä kuten silmänliiketutkimusta, kuvanta-
mismetodeja ja sosiaalista verkostoanalyysiä.

 Professori Gruber on jo ennen nykyistä visiting professor –kauttaan työskennel-
lyt Turun yliopistossa mm. sapattivapaittensa aikana ja niiden lisäksi useiden
kansainvälisten apurahojen turvin. Lyhyitä vierailuja ovat rahoittaneet mm. Suo-
men Akatemia ja Saksan DAAD. Hänelle myönnettiin Turun yliopiston kunnia-
tohtorin arvo vuonna 2015. Tällä hetkellä Gruber johtaa Suomen Akatemian ra-
hoittamaa tutkimushanketta Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehit-
tyminen. Kyseessä on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän
yliopiston musiikin laitoksen yhteinen nelivuotinen (2014–2018) konsortiohanke,
joka tutkii nuotinlukijoiden silmänliikkeitä musiikillisen asiantuntijuuden kehityk-
sen ja kognitiivisten taitojen näkökulmasta. Tämän lisäksi Gruber osallistuu SA:n
rahoittamaan Growing Mind –hankkeeseen, joka alkoi vuonna 2018 sekä OKM:n
rahoittamaan TAITU-hankkeeseen (Taiteet tulevaisuuden oppimista rakenta-
massa – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke), joka myös käyn-
nistyi vuonna 2018.

 Professori Gruber ohjaa ja antaa opetusta tiedekunnan tohtoriopiskelijoille sekä
ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisesti. Lisäksi hän on jo useiden vuosien ajan an-
tanut opetusta tiedekunnan kansainvälisessä maisteriohjelmassa EdLearn. Tie-
dekunta jatkaa EdLearn-ohjelman yhteistyötä Double Degree -tutkinnon muo-
dossa Regensburgin yliopiston kanssa, ja professori Gruber toimii oman yliopis-
tonsa Double Degree -ohjelman vastuullisena johtajana. Tämän yhteistyön
kautta professori Gruber osallistuu myös EdLearn maisteriohjelmassa opiskele-
vien graduohjaukseen.

Liite  2/14.11.2018 CV Johann Gruber

Valmistelija  palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Valmistelijan päätösehdotus  Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntä-
miseksi professori Johann (Hans) Gruberille ajalle 1.1.2019-31.12.2020.
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Päätös

4. Terveystiedon aineopintoihin 35 op (OKL) valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteiden hyväksy-
minen 2019

 Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on valmistellut kokouksessaan 2.10.2018 ehdotuksen terveystie-
don aineopintoihin 35 op valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi
2019. Vuoden 2018 valintaperusteisiin verrattuna ei ehdoteta muutoksia.

Liite  3/14.11.2018 Ehdotus terveystiedon aineopintoihin 35 op (OKL) valittavien opis-
kelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019

Valmistelija  koulutussuunnittelija Minna Aslama

Valmistelijan päätösehdotus  Hyväksytään terveystiedon aineopintoihin 35 op (OKL) valittavien opiskelijoiden
määrä ja valintaperusteet 2019 liitteen 3/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

5. Aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko-
naisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op (OKL, Turku) valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperustei-
den hyväksyminen 2019

 Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on valmistellut kokouksessaan 2.10.2018 ehdotuksen Turun
kampuksella järjestettäviin aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin
opintoihin valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019. Vuoden
2018 valintaperusteisiin verrattuna valintakoe muutetaan matemaattis-luonnon-
tieteellisen ajattelun testistä ja ryhmätehtävästä yksilöhaastatteluksi (yhteishaun
2019 soveltuvuuskokeen mukaisesti).

Liite  4/14.11.2018 Ehdotus aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin pe-
rusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opin-
toihin 60 op (OKL, Turku) valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi
2019

Valmistelija  koulutussuunnittelija Minna Aslama

Valmistelijan päätösehdotus  Hyväksytään aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin perusopetuk-
sessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60
op (OKL, Turku) valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2019 liitteen
4/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

6. Sivuaineena toteutettavaan Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuuteen (25 op ja 35 op)
valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteiden hyväksyminen 2019

Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on valmistellut kokouksessaan 30.10.2018 ehdotuksen digitaa-
linen oppiminen ja opettaminen 25 op - ja 35 op -opintokokonaisuuksiin valitta-
vien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019. Johtokunnan
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15.11.2017 tekemän päätöksen mukaan ao. opintokokonaisuuksien järjestämi-
sestä tulee päättää joka vuosi erikseen. Opettajankoulutuslaitos on arvioinut,
että opintojen toteuttamiseen lukuvuotena 2019–2020 on riittävät resurssit.
Johtokunnan 14.2.2018 tekemän päätöksen mukaan opintojen tarjoamisesta
vahvemmin myös kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoille tulee tulevaisuu-
dessa neuvotella. Tämä on huomioitu valintaperuste-ehdotuksessa kiintiön va-
raamisena kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijoille.

Liite  5/14.11.2018 Ehdotus Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonai-
suuteen (25 op ja 35 op) valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi
2019

Valmistelija  koulutussuunnittelija Minna Aslama

Valmistelijan päätösehdotus   Hyväksytään sivuaineena toteutettavaan Digitaalinen oppiminen ja opettami-
nen –opintokokonaisuuteen (25 op ja 35 op) valittavien opiskelijoiden määrä ja
valintaperusteet 2019 liitteen 5/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

7. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op -erikoistumiskoulutuksen valintaperusteiden
2019 ja opetussuunnitelman 2019–2020 hyväksyminen

Turun yliopisto on solminut yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin,
Oulun ja Tampereen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa sopimuksen opet-
tajien erikoistumiskoulutuksista: 1) Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ym-
päristöissä ja 2) Kouluhyvinvointi. Sopimuksen mukaisesti kumpikin koulutuk-
sista on 60 op:een laajuinen ja ne on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille,
joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus opetusalalta.

Turun yliopisto on anonut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta em. koulu-
tusten järjestämiselle. OKM on myöntänyt tiedekunnalle rahoituksen loka-
kuussa 2015 näiden koulutusten käynnistämiseen ja toteuttamiseen ajalla
1.10.2015–31.7.2019. Rahoitus on myönnetty yhteensä 80 opiskelijalle, mutta
myönnetyllä rahoituksella voidaan tarvittaessa kouluttaa enemmän kuin 80
opiskelijaa.

1. Digi-erikoistumiskoulutus saatiin päätökseen syksyllä 2017 ja 2. koulutus
syksyllä 2018. Tällä hetkellä on käynnissä 3. koulutus ja vuonna 2019 on tar-
koitus aloittaa 4. Digi-erikoistumiskoulutus.

Opettajien erikoistumiskoulutuksen valmistelutyöryhmä (pj. Marja Vauras) on
tehnyt kokouksessaan 5.11.2018 ehdotuksen Digi-erikoistumiskoulutuksen va-
lintaperusteiksi 2019 ja opetussuunnitelmaksi 2019–2020. Koulutuksen resurs-
sit on varmistettu controllerilta.

Liitteet  6/14.11.2018 Ehdotus Digi-erikoistumiskoulutuksen valintaperusteiksi 2019

7/14.11.2018 Ehdotus Digi-erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaksi
2019–2020

Valmistelija  koulutussuunnittelija Minna Aslama

Valmistelijan päätösehdotus   Hyväksytään Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op -eri-
koistumiskoulutuksen valintaperusteet 2019 liitteen 6/14.11.2018 ja opetus-
suunnitelma 2019–2020 liitteen 7/14.11.2018 mukaisesti.
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Päätös

8. Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineena toteutettavat perusopinnot, käsityökasvatuksen aine- ja syventävät
opinnot sekä Rauman kampuksella toteutettavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonai-
suuksien monialaiset opinnot, valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteiden hyväksyminen 2019

Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on valmistellut kokouksissaan 2.10.2018 ja 30.10.2018 opetta-
jankoulutuslaitoksen sivuaineena toteutettaviin perusopintoihin ja käsityökasva-
tuksen aine- ja syventäviin opintoihin sekä Rauman kampuksella toteutettaviin
monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrät ja valintaperusteet vuo-
delle 2019.
Merkittäviä muutosehdotuksia vuoden 2018 valintaperusteisiin verrattuna ovat:

- Alkukasvatuksen perusopinnot: Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä
(aikaisemmin tarvittaessa aineistokoe).

- Erityispedagogiikan perusopinnot: Poistetaan edellytys ennakkotehtä-
västä.

- Kuvataidekasvatuksen perusopinnot: Valinta ilmoittautumisjärjestyk-
sessä (aikaisemmin tarvittaessa tehtävä).

- Käsityökasvatuksen perusopinnot: Aiemmin pakollinen ennakkoteh-
tävä muutettu tarvittaessa.

- Käsityökasvatuksen aineopinnot: Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä
(aiemmin tarvittaessa ollut CV-tyyppinen kuvaus poistettu)

- Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien mo-
nialaiset opinnot: Lisätty vaatimus oman pääaineen opinnoista suori-
tettu vähintään 40 op.

Liitteet  8/14.11.2018 Ehdotus Rauman kampuksella sivuaineena toteutettaviin perus-
opintoihin ja käsityökasvatuksen aine- ja syventäviin opintoihin sekä monialai-
siin opintoihin valittavien määräksi ja valintaperusteiksi 2019

9/14.11.2018 Ehdotus Turun kampuksella sivuaineena toteutettaviin perusopin-
toihin valittavien määräksi ja valintaperusteiksi 2019

Valmistelijat  koulutussuunnittelijat Pirjo Lehti ja Minna Aslama

Valmistelijoiden päätösehdotus

 Hyväksytään opettajankoulutuslaitoksen sivuaineena toteutettaviin perusopin-
toihin ja käsityökasvatuksen aine- ja syventäviin opintoihin sekä Rauman kam-
puksella toteutettaviin monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrät
ja valintaperusteet 2019 liitteiden 8/14.11.2018 ja 9/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

9. Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) valintaperusteiden hyväksyminen 2019

Kasvatustieteiden koulutuksen ja erityisopettajan opintojen valmisteluryhmä (pj.
Arto Jauhiainen) on valmistellut kokouksessaan 26.10.2018 erillisten erityis-
opettajan opintojen luokanopettajille ja aineenopettajille sekä varhaiskasvatuk-
sen opettajille valintaperusteet vuodelle 2019.

Merkittävimmät muutokset valintaperusteisiin ovat:
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- Erilliset erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen opettajille: hakukelpoi-
suuden ehtoa on tarkennettu varhaiskasvatuslain mukaiseksi (varhaiskas-
vatuksen opettajan kelpoisuus).

- Erilliset erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen opettajille: valinnan
ensimmäiseen vaiheeseen on lisätty erityispedagogiikan opintokokonai-
suuksien pisteytys, joka on käytössä myös luokan- ja aineenopettajien eri-
tyisopettajan opintojen valinnassa.

Liitteet 10/14.11.2018 Valintaperusteet erillisiin erityisopettajan opintoihin luokanopet-
tajille ja aineenopettajille 2019

11/14.11.2018 Valintaperusteet erillisiin erityisopettajan opintoihin varhaiskas-
vatuksen opettajille 2019

Valmistelija koulutussuunnittelija Laura Eklund

Valmistelijan päätösehdotus Johtokunta hyväksyy erillisten erityisopettajan opintojen valintaperusteet 2019
luokanopettajille ja aineenopettajille liitteen 10/14.11.2018 mukaisesti ja var-
haiskasvatuksen opettajille liitteen 11/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

10. Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala (aineenopettajakou-
lutus) ja aikuisopetukseen suuntautuvat (aikuispedagogiikka), valittavien opiskelijoiden määrän ja valinta-
perusteiden hyväksyminen 2019

Opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj. Sara Routarinne, vpj.
Liisa Postareff) on valmistellut kokouksissaan 2.10.2018, 16.10.2018 ja
5.11.2018 ehdotuksen humanistisen ja matemaattis-luonnontieteelisen alan (ai-
neenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuviin (aikuispedago-
giikka) opettajan pedagogisiin opintoihin 60 op valittavien opiskelijoiden mää-
räksi ja valintaperusteiksi 2019.

Valintaperusteisiin ja valittavien opiskelijoiden määrään ehdotetaan seuraavia
muutoksia:

- Vuoden 2019 haussa ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriön pi-
lottihankkeena lukuvuonna 2019–2020 järjestettävät S2-opetukseen
suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot (kiintiö 10 opiskelijaa).
Opinnoissa painotetaan suomi toisena kielenä opetuksen didaktiik-
kaa. Opinnoissa noudatetaan aineenopettajakoulutuksen opetus-
suunnitelmaa ja ne antavat pedagogisen kelpoisuuden äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajan tehtäviin.

Opiskelija voi hakea sekä S2-suuntautuneiden kiintiössä että äidin-
kielen ja kirjallisuuden kiintiössä (hakukriteerit samat), mutta valinta-
kokeen ryhmä määräytyy opiskelijan hakulomakkeessa ilmoittaman
ensisijaisen kiintiön perusteella.   Mikäli opiskelija tulisi valituksi sekä
äidinkielen ja kirjallisuuden että S2-suuntautuneiden opintojen kiinti-
össä, määräytyy lopullinen hyväksymiskiintiö ensisijaisen valinnan
perusteella.  Mikäli äidinkielen ja kirjallisuuden tai S2-suuntautunei-
den kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisesta em.
kiintiöstä (äidinkieli ja kirjallisuus tai S2-suuntautuneet).
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- Matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen kiintiöiden
hakukriteereihin on tarkennettu, että valinnassa etusijalla ovat kan-
didaatin tutkinto-ohjelmassa opiskelevista aineenopettajakoulutuk-
sen opinnot valinneet sekä ylemmässä tutkinto-ohjelmassa opiske-
levista opettajan tutkinto-ohjelman/erikoistumisalan valinneet.

Liite  12/14.11.2018 Ehdotus opettajan pedagogisiin opintoihin valittavien opiskelijoi-
den määräksi ja valintaperusteiksi 2019

Valmistelija  koulutussuunnittelija Anni Mäki

Valmistelijan päätösehdotus   Hyväksytään opettajan pedagogisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä
ja valintaperusteet 2019 liitteen 12/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

11. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala (aineenopet-
tajakoulutus) ja aikuisopetukseen suuntautuvat (aikuispedagogiikka), valittavien opiskelijoiden määrän ja
valintaperusteiden hyväksyminen 2019

Opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj. Sara Routarinne, vpj.
Liisa Postareff) on valmistellut kokouksissaan 2.10.2018, 16.10.2018 ja
5.11.2018 ehdotuksen humanistisen ja matemaattis-luonnontieteelisen alan (ai-
neenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuviin (aikuispedago-
giikka) erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin 60 op valittavien opiskelijoiden
määräksi ja valintaperusteiksi 2019. Valittavien opiskelijoiden määrään tai va-
lintaperusteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Liite  13/14.11.2018 Ehdotus erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin 60 op valitta-
vien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2019

Valmistelija  koulutussuunnittelija Anni Mäki

Valmistelijan päätösehdotus   Hyväksytään erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden
määrä ja valintaperusteet 2019 liitteen 13/14.11.2018 mukaisesti.

Päätös

12. Kokouksen päättäminen


