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1.

Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 19.9.2018. 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 27 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä
päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.

2.

Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
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Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2019
Turun yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on
tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.
Johtokunta on kokouksessaan 18.4.2018 tehnyt esityksen uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2019 ja Turun yliopiston hallitus on kokouksessaan
24.8.2018 tehnyt päätöksen uusien opiskelijoiden määristä tiedekunnan esityksen mukaisesti. Johtokunta on em. kokouksessaan päättänyt myös, että
kasvatustieteiden koulutuksen osalta valtakunnalliseen kasvatusalan valintakokeeseen (VAKAVA-kokeeseen) osallistuu kasvatustieteiden koulutuksen yhteishaku KK- ja KM-tutkintoihin.
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä (pj. Arto Jauhiainen) on valmistellut kokouksessaan 17.9.2018 ehdotuksen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman valintaperusteiksi vuodelle 2019.
Merkittävimmät muutokset valintaperusteissa ovat:
- Avoimen yliopiston väylän kieliopintojen lisäpisteet: kieliopinnoista saatavat lisäpisteet poistetaan koska ne suosivat korkeakoulututkinnon jo
suorittaneita.
- Siirtohaun hakukelpoisuusvaatimukset: yliopiston opiskelijavalintaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti hakijalta vaaditaan vähintään 50 op hakukohteen opintoja, joiden tulee sisältää haun kohteena olevan oppiaineen perusopinnot tai vastaavat. Hakijalla tulee olla lisäksi suoritettuna
oman pääaineensa perusopinnot tai vastaavat (väh. 25 op/15 ov) ja voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon suomalaisessa yliopistossa.
- Maisterihaun valinnan jatkokriteerit: lisätään toinen jatkokriteeri, hakukohteen aineopintojen arvosana.
Harmaalla fonttivärillä merkittyyn tekstiin ei tarvitse ottaa kantaa, koska tietoja muokataan mm. yliopiston yleisten ohjeiden mukaisesti.

Liite

2/26.9.2018 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman valintaperusteet 2019

Valmistelija

koulutussuunnittelija Laura Eklund

Valmistelijan päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman valintaperusteet
vuodelle 2019 liitteen 2/26.9.2018 mukaisesti. Valintaperusteisiin tehdään
vielä mahdolliset yliopiston, VAKAVA- ohjausryhmän ja OKM:n antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset.

4.

Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle
2019
Turun yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on
tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.
Johtokunta on kokouksessaan 18.4.2018 tehnyt esityksen uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2019 ja Turun yliopiston hallitus on kokouksessaan
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24.8.2018 tehnyt päätöksen uusien opiskelijoiden määristä tiedekunnan esityksen mukaisesti. Johtokunta on em. kokouksessaan päättänyt myös, että
opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien osalta valtakunnalliseen kasvatusalan valintakokeeseen (VAKAVA) osallistuvat luokanopettajan (Turku
ja Rauma) ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmien yhteishaut KK- ja
KM-tutkintoihin sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman yhteishaku KK-tutkintoon.
Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä
(pj. laitosvarajohtaja Jaana Lepistö, vpj. yliopistotutkija Anu Kajamies) on
valmistellut kokouksissaan 3.9.2018 ja 13.9.2018 ehdotuksen opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien valintaperusteiksi v. 2019.
Merkittävimmät muutokset valintaperusteissa ovat:
−

−

o

−

Luokanopettajan, käsityön aineenopettajan ja varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijavalinnassa suomen kielen taidon on voinut
todentaa mm. opetushallituksen yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai valtionhallinnon kielikokeella. Vaatimukset ovat olleet: YKI kaksi osakoetta
vähintään taitotasolla 5 ja kaksi osakoetta taitotasolla 6 (6-portainen
taitotasoasteikko) sekä valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet taitotasolla erinomainen. Yliopistojen valintaperustesuosituksen 2019 mukaan muutetaan edellä mainitut seuraavasti: YKI tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa sekä valtionhallinnon kielikoe kaikista osa-alueista arvosanalla hyvät taidot.
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma:
o Soveltuvuuskoe muodostuu sekä Rauman että Turun kampuksella yksilöhaastattelusta. Aikaisemmin soveltuvuuskoe
on muodostunut Turun kampuksella matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testistä ja ryhmätehtävästä ja Rauman
kampuksella ennakkotehtävästä ja yksilöhaastattelusta.
Tämä uudistus perustuu valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehitystyöhön. Ks. liite 4/26.9.2018.
o Mikäli hakija hakee sekä yhteishaussa KK- ja KM-tutkintoihin
että yhteishaussa KM-tutkintoon, hän osallistuu kokeeseen
vain kerran ja saatu pistemäärä huomioidaan molemmissa
hauissa.
o Yhteishaussa KM-tutkintoon hakeneet laitetaan tasapistetilanteessa järjestykseen kasvatustieteen aineopintojen opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun arvosanakeskiarvon
mukaan (aikaisemmin valintakokeen osioiden pistemäärien
mukaan).
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma:
o Lisätään edellytys siitä, että soveltuvuuskokeeseen kutsuttavan tulee saada vähintään 20 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen pistemäärästä.
o Valintakokeen osioiden pisteytystä muutetaan seuraavasti:
§ VAKAVA-koe 0–5 pistettä
§ ennakkotehtävä 0–5 pistettä (aik. 0-10)
§ yksilöhaastattelu 0–15 pistettä (aik. 0-10)
§ ongelmanratkaisutehtävä 0-5 pistettä
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: Siirtohaussa ei ole aikaisemmin määritelty kriteeriä hakijoiden asettamiseksi järjestykseen,
mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja on haettavana. Kriteeriksi
lisätään: Jos hakijoita on enemmän kuin kaksi, hakijat asetetaan järjestykseen suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan.
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Harmaalla fonttivärillä merkittyyn tekstiin ei tarvitse ottaa kantaa, koska tiedot muokkautuvat mm. yliopiston yleisten ohjeiden mukaisesti.
Liitteet

3/26.9.2018 Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien valintaperusteet
v. 2019
4/26.9.2018 Perustelut pilotointiin osallistumiselle

Valmistelijat

koulutussuunnittelijat Pirjo Lehti ja Minna Aslama

Valmistelijoiden päätösehdotus
Johtokunta hyväksyy opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien valintaperusteet vuodelle 2019 liitteen 3/26.9.2018 mukaisesti. Valintaperusteisiin
tehdään vielä mahdolliset yliopiston, VAKAVA-ohjausryhmän ja OKM:n antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset.

5.

Master’s Degree Programme in Education and Learning –maisteriohjelman valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2019
Turun yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on
tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.
Education and Learning –ohjelman hakukelpoisuuteen liittyvää ohjetta on
tarkennettu, niin että kaikilla niillä hakijoilla, joiden taustakoulutus on muulta
kuin kasvatustieteen alalta, tulee olla joko opettajan pätevyys tai muu selkeä
yhteys kasvatustieteisiin. Ohjelman johtoryhmä tekee valintakokouksessa
päätökset siitä, milloin yhteys on riittävä.
Kielitaidon todentamista koskevista vaihtoehdoista poistetaan kohta: ”with
studies (min. 20 ECTS) taken in a study program conducted in English at a
Finnish University”, koska tämä vaihtoehto ei ole toiminut tarkoituksenmukaisesti koskien täällä jo olleita vaihto-opiskelijoita.
Hakemiseen liittyvät tarkemmat ohjeet päivitetään myös masters.utu.fi –sivustolle, keskitetysti kaikkia kansainvälisiä maisteriohjelmia koskien.

Liite

5/26.9.2018 Master’s Degree Programme in Education and Learning v. 2019
valintaperusteet

Valmistelija

koulutussuunnittelija Anna Väre

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään Master’s Degree Programme in Education and Learning maisteriohjelman valintaperusteet liitteen 5/26.9.2018 mukaisesti.

6.

Kokouksen päättäminen
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