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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 16.1.2019 klo 10.00

Paikka

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

Jäsenet

prof. Marja Vauras, pj.
prof. Risto Rinne
prof. Arto Jauhiainen
prof. Jukka Husu
prof. Maarit Silvén
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
reht. Anna-Maija Katajisto
yliopistotutk. Jaana Lepistö
yliopistonleht. Anne Laiho
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen
tutkijatoht. Tuike Iiskala
opisk. Riku Manninen
opisk. Tira Kivilähde
opisk. Johanna Ojama
opisk. Lauri Lehtonen
opisk. Timi Olin

Valmistelijat

koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Minna Aslama

Sihteerit

koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Minna Aslama

(prof. Piia Seppänen)
(prof. Heikki Silvennoinen)
(prof. Pasi Koski)
(prof. Eila Lindfors)
(prof. Heini-Marja Pakula)
(yliopistonleht. Tomi Kärki)
(tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
(yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
((yliopisto-opett. Anu Tuominen)
(leht. Kristiina Heikkilä)
(opisk. Pontus Roppola)
(opisk. Jenna Jokila)
(opisk. Inka Niskanen)
(opisk. Topi Toivonen)
(opisk. Aaro Kuoppala)

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.1.2019. 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 päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.
Päätös

2. Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
3. Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoiden opettajan pedagogisten opintojen ja erityisopettajan opintojen
valintaperusteiden hyväksyminen 2019
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä
(pj. Arto Jauhiainen) sekä opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj.
Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000

utu.fi/edu

Kokouskutsu

1/2019

2 (4)

9.1.2019

Liisa Postareff) ovat valmistelleet kokouksissaan erityispedagogiikan pääaineopiskelijoiden valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät opettajan
pedagogisiin opintoihin ja erityisopettajan opintoihin vuodelle 2019. Opiskelija
voi hakea samassa haussa kumpaankin opintokokonaisuuteen.
Valintaperusteisiin ei ehdoteta muutoksia.
Liite

2/16.1.2019 Valintaperusteet opettajan pedagogisiin opintoihin ja erityisopettajan opintoihin erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille 2019

Valmistelija

koulutussuunnittelija Laura Eklund

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteen 2/16.1.2019 mukaiset valintaperusteet opettajan pedagogisiin opintoihin ja erityisopettajan opintoihin erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille 2019.

Päätös

4. Luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden erityisopettajan opintojen valintaperusteiden hyväksyminen 2019
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä
(pj. Arto Jauhiainen) on valmistellut kokouksessaan luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden määrät erityisopettajan opintoihin vuodelle 2019.
Ehdotetaan, että ryhmähaastattelu jätetään valinnasta pois koska se ei juurikaan
erottele hakijoita ja koska opiskelijat on jo valittu tutkinto-opintoihin soveltuvuuden arvioinnilla. Näin ollen valinta tehtäisiin ensisijaisesti yksilöhaastattelun
(0-10 p.) perusteella. Ensimmäiseksi jatkokriteeriksi ehdotetaan hakuajan ajan
päättymiseen
mennessä
suoritetuttujen
erityispedagogiikan
opintojen/erityisopettajan opintojen opintopistemäärä ja toiseksi jatkokriteeriksi hakuajan päättymiseen mennessä suoritettua kokonaisopintopistemäärä.
Liite

3/16.1.2019 Valintaperusteet erityisopettajan opintoihin luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille 2019

Valmistelija

koulutussuunnittelija Laura Eklund

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteen 3/16.1.2019 mukaiset valintaperusteet erityisopettajan
opintoihin luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille 2019.

Päätös

5. Kasvatustieteiden laitoksen sivuaineopintojen valintaperusteiden hyväksyminen 2019
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä
(pj. Arto Jauhiainen) on valmistellut kokouksessaan kasvatustieteiden laitoksen
sivuaineopintojen valintaperusteet 2019.
Valintaperusteisiin ei ehdoteta muutoksia.
Liite

4/16.1.2019 Kasvatustieteiden laitoksen sivuaineopintojen valintaperusteet
2019
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Valmistelija

koulutussuunnittelija Laura Eklund

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteen 4/16.1.2019 mukaiset valintaperusteet kasvatustieteiden
laitoksen sivuaineopintoihin.

Päätös

6. Perusteiden hyväksyminen erillisten opintojen ja JOO-opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa lukuvuonna 2019-2020
Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on käsitellyt kokouksessaan 2.10.2018 perusteet erillisten opintojen ja JOO-opintojen suorittamiselle opettajankoulutuslaitoksella. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä (pj. Arto
Jauhiainen) on käsitellyt kokouksessaan 27.11.2018 perusteet erillisten opintojen ja JOO-opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden laitoksella.
Liite

5/16.1.2019 Perusteet erillisten opintojen ja JOO-opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa lv. 2019–2020

Valmistelijat

koulutussuunnittelijat Minna Aslama ja Laura Eklund

Päätösehdotus

Hyväksytään perusteet erillisten opintojen ja JOO-opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa lv. 2019–2020 liitteen 5/16.1.2019 mukaisesti.

Päätös

7. Kouluhyvinvointi 60 op –erikoistumiskoulutuksen valintaperusteiden 2019 hyväksyminen
Turun yliopisto on solminut yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin,
Oulun ja Tampereen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa sopimuksen opettajien erikoistumiskoulutuksista: 1) Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä ja 2) Kouluhyvinvointi. Sopimuksen mukaisesti kumpikin koulutuksista 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. koulutusten järjestämiselle. OKM on myöntänyt tiedekunnalle rahoituksen lokakuussa
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. Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutus saatiin päätökseen syksyllä 2017 ja 2.
koulutus syksyllä 2018. Tällä hetkellä on käynnissä 3. koulutus ja vuonna 2019
on tarkoitus aloittaa 4. koulutus.
Opettajien erikoistumiskoulutuksen valmistelutyöryhmä (pj. Marja Vauras) on
tehnyt kokouksessaan 7.1.2019 ehdotuksen Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen valintaperusteiksi 2019. Opetussuunnitelma on valmisteltu 3. Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutusta varten ajalle 2018-2020 ja johtokunta on hyväksynyt sen kokouksessaan 14.2.2018. Tätä opetussuunnitelmaa noudatetaan myös
4. koulutuksessa. Koulutuksen toteuttamiseen on resurssit.
Liite

6/16.1.2019 Ehdotus Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen valintaperusteiksi 2019
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Valmistelija

koulutussuunnittelija Minna Aslama

Päätösehdotus

Hyväksytään Kouluhyvinvointi 60 op -erikoistumiskoulutuksen valintaperusteet
2019 liitteen 6/16.1.2019 mukaisesti.

Päätös

8. Kokouksen päättäminen
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