
OHA-forumin kesäpäivät

Aika: 15.-16.6.2016
Paikka: 15.6. Santahamina, MPKK ja 16.6. Suomenlinna, Merisotakoulu

Muistio

Ke 15.6. klo 10-16

Läsnä:
Kirsi Aalto, TTY, pj.
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Francesca Cucinotta, VY
Tuula Heide-Savolainen, UEF
Janne Hokkanen, LUT
Mari Ikonen, JY
Anna Johansson, Aalto-yliopisto
Laura Karppinen, HY
Kati Kettunen, HY
Henna Koskimäki, TTY, siht.
Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto
Pekka Linna, CSC (kohdat 1.-3.)
Hannele Markkanen, HY
Mikko Markkola, TaY
Päivi Pakkanen, HY
Tuija Pasanen, UEF
Eva Maria Raudasoja, OY
Suvi Remes, CSC (kohdat 1.-3.)
Petri Sjöblom, TY
Merija Timonen, LY
Totti Tuhkanen, TY (kohdat 1.-3.)
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto-yliopisto
Miia Vanhainen, LUT
Leena Wahlfors, UNIFI (kohdat 4.-9.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Ilmoitusasiat
a. OHA-forumin Eduuniin tulee kysymys, onko yliopistoilla sopimuksia USAn student loaneista

(U.S. Federal Student Aid, U.S. Department of Education recognition). Vastaus 21.6.2016
mennessä.

b. Valintakokeiden sähköistämisen pohdinta on lähtenyt käytiin KOOTuessa perustetun
työryhmän toimesta (Tuomas Orama, Tore Ståhl, Markku Närhi, Marko Borodavkin, Teemu
Seesto, Outi Tasala ja Henna Koskimäki). Valmistelutöinä hahmottelemme mahdollisia eri
polkuja, ja nämä käsitellään sitten syksyn ensimmäisessä KOOTuen kokouksessa. Otetaan
keskusteluaiheeksi OHA-kokoukseen syksyllä.

c. Tietosuojaohjeet on jätetty tietosuojavaltuutetulle hyväksyttäväksi 7.6.2016. Valmistuttuaan
ohjeet julkaistaan OHA-forumin verkkosivuilla.

3. OKSA-sanastotyö ja koulutuksen pääprosessit



Totti Tuhkanen, Suvi Remes ja Pekka Linna esittelivät prosessiwikiä, koulutuksen ja opetuksen
järjestämisen prosessien termejä sekä termi- ja OKSA-työn nykytilaa (muistion liitteet 1.-3.).
Käytiin läpi termit koulutusohjelma, opetusohjelma, tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelma.
Synergiaryhmässä tehdään prosessien määrittelytyötä ja osittain myös OKSA-sanastotyötä eteenpäin.
Marraskuussa 2016 on Synergian järjestämä työpaja Turussa, jossa käsitellään termien kokonaisuutta.
Jatketaan yliopistojen prosessien esittelyjä elo- tai syyskuun kokouksessa .

4. Ajankohtaista UNIFI:ssa
Leena Wahlfors kertoi tuoreita kuulumisia UNIFIsta.

a. UNIFI on tekemässä visiotyötä "Yliopistot korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kokonaisuudessa
vuonna 2025". Kalvot muistion liitteenä 4.
Kysely lähetettiin huhtikuun lopussa n. 200 taholle. Annettiin mahdollisuus jakaa eteenpäin. Myös
OHA-forumille kyselylinkki jaettiin. Kyselyn tuloksia muistion liitteenä 5.

· Muutama kommentti:
o Hyvä että tässä tilanteessa on tartuttu yhteiseen suunnitteluun ja visiointiin, sen tarve tulee

vain lisääntymään jatkossa.
o Tampere3:ssa on tehty ristiinopiskelusopimus ja luotu sähköinen ympäristö, josta opiskelija

löytää opintojaksot ja lähettää hakemuksen. Ristiinopiskelu lähtee liikkeelle syksyllä 2016.
o Miten voisimme parantaa keskustelua opintopäälliköiden ja rehtoreiden kesken.
o Pitäisi miettiä alemman tutkinnon merkitys ja asema. Voisiko joillakin alemmilla tutkinnoilla

ihan oikeasti työllistyä, vaikka työelämä yleisesti edellyttää vastaavaa ylempää
korkeakoulututkintoa?

o Miten saataisiin yhtäläinen käsitys koulutuksen laadunhallinnasta ja -arvioinnista ja sen
toteuttamisesta? Otetaan auditointi-asia esille uudestaan syksyllä kun käsitellään visio-työtä
seuraavan kerran OHA-kokouksessa.

b. UNIFI ja Arene ovat tehneet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden projektityötä, jossa on käyty läpi esim.
korkeakoulujen tase-raportteja ja etsitty parhaita käytäntöjä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

c. UNIFI ry ja Suomen yrittäjät ry asettivat marraskuussa 2015 työryhmän laatimaan yliopistoille
yrittäjyyssuositukset, luonnos muistion liitteenä 6.

Lisäksi keskusteltiin kv-päällikköverkoston ja OHA-forumin paljolti päällekkäisistä asioista sekä kv-
kevätpäivien ja opintoasiainpäivien osittain päällekkäisistä teemoista. Käytännön työssä ei voida
kuitenkaan enää erotella kv-asioita erillisiksi. Esimerkiksi valinta-asioissa ja tutkintohallinnossa
käytännöt ovat sulautuneet kiinteästi toisiinsa. Olisi huolehdittava riittävästä yhteistyöstä näiden
verkostojen välillä, jotta turhilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Lisäksi keskusteltiin yhteydenpidon
kehittämisestä vararehtori- ja rehtoriverkostoon.

5. KOOTukityöryhmän kuulumiset
KOOTuki-työryhmän kevään viimeinen kokous on pe 17.6.
Kati Kettunen esitteli Ilmari Hyvöseltä (OKM) tullutta pohjapaperia "Opetus- ja koulutusyhteistyöhön
liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-
2018" (muistion liitteenä 7.) Ministeriö on toivonut opetus- ja koulutusyhteistyön fasilitointia, liittyen
digiloikkaan ja koulutusyhteistyöhön, halutaan konkretiaa siihen, miten infraa kehitetään siihen
suuntaan että profiloitumisen tukeminen ja ristiinopiskelu on mahdollista. KOOTuki keskustelee
asiasta 17.6.

Keskusteltiin pohjapaperista:
· Lisätään EXAM ja joustava etäopiskelu, miten eri korkeakoulujen opintojaksoja voi suorittaa omalla

kotipaikkakunnalla tai omassa korkeakoulussa etänä.



· Ollaan vielä kaukana siitä, että opiskelija voisi jostain nähdä kaiken opetustarjonnan, johon voisi
hakea ja sen jälkeen selvittää kelpaako se omaan tutkintoon. AHOTointimallit eivät taida olla vielä
niin pitkällä että oikeasti palveltaisiin opiskelijoita.

· Ristiriitaistahan tämän kanssa on, että opiskelijan on suoritettava tutkinto tukka putkella 55 op/v.
· Kehitys VIRTAssa on menossa siihen suuntaan, että opiskelija itse pystyisi toimittamaan omia

tietojaan sinne mihin tarvitsee.

6. Uuden puheenjohtajan (ja koordinaattorin valinta) (1.1.2017 lähtien)
Valittiin Eva Maria Raudasoja Oulun yliopistosta OHA-forumin uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle
2017-2018. Koordinaattori ei tarvitse olla samasta yliopistosta. Jos joku tietää omasta yliopistostaan
jonkun ehdokkaan koordinaattoriksi, voi ehdottaa Evalle. Henna ja Kirsi tekevät rekrytointi-
ilmoituksen jaettavaksi. Koordinaattorin valintaa käsitellään jossakin syksyn kokouksessa.

7. Vuosikello lukuvuodelle 2016-2017 ja toimintasuunnitelma 2017-2020, puheenjohtajiston
kokoonpano ja tehtävät

· Täydennetään vuosikello lv 2016-2017
Sovittiin, että palataan vuosikellon täydentämiseen, kun toimintasuunnitelma on valmis.

· Täydennetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma 2017-2020
o Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja tehtiin siihen täydennyksiä ja korjauksia. Henna päivittää

toimintasuunnitelman ennen seuraavaa kokousta.

· Valitaan uusi puheenjohtajisto ja annetaan sille tehtävät?
Kun toimintasuunnitelma on valmis, sovitaan miten toimintamallit rakennetaan ja otetaan myös
puheenjohtajiston tehtävät uudestaan kokousagendalle.

8. Kokousmuistioiden julkisuus
Viime kokouksessa keskusteltiin halutaanko muistiot kokonaan julkisiksi OHA-forumin verkkosivuille
tai jotenkin muuten avoimemmin jakoon.

Sovittiin, että kokeiluluontoisesti kirjoitetaan kokousmuistiot lyhyemmin ja yleisemmällä tasolla kuin
tähän asti ja julkaistaan ne OHA-forumin verkkosivuilla.

9. Muut asiat ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.



Aika: To 16.6.2016 klo 11.30-14.45
Paikka: Suomenlinna, Merisotakoulu

Läsnä:
Kirsi Aalto, TTY, pj.
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Francesca Cucinotta, VY
Janne Hokkanen, LUT
Laura Karppinen, HY
Henna Koskimäki, TTY, siht.
Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto
Hannele Markkanen, HY
Mikko Markkola, TaY
Päivi Pakkanen, HY
Tuija Pasanen, UEF
Eva Maria Raudasoja, OY
Petri Sjöblom, TY
Merija Timonen, LY
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto-yliopisto
Miia Vanhainen, LUT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.45.

2. Opiskelijavalinta-asioita
a. Jatkotoimenpiteet valintakokeiden kehittämiseen ja alakohtaiseen valintaperusteiden

valmisteluun liittyen tulevien vuosien osalta
o OKM:n uusi työryhmä käynnistää työskentelynsä (Työryhmä laatimaan toimenpideohjelmaa yo-

tutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyssä), asettamispäätös
asialistan liitteenä 8. Työryhmän määräaika 31.10.2016. OKM näkee, että vasta työryhmän
työskentelyn jälkeen työ korkeakouluissa käynnistyy.

o Korkeakoulujen yhteistyö ja OHA-forumin yhteistyön kehittäminen Unifin kanssa, päälliköiden
yhteydenpito omaan rehtoriinsa

o Vastuuyliopistot, tilannekatsaus, tavoitteet:
· syksy 2016-kevät 2017: alakohtaisen yhteistyön käynnistyminen, vastuuyliopistomallin

organisoituminen
· pilotit toimivat vuonna 2017 (nykyiset yhteisvalinnat)
· vastuuyliopistot toimivat laajasti vuonna 2018

§ Yhden opiskelupaikan periaate v. 2016
§ Hakuaikataulut

· aikataulutarkastelua vuoden 2017 osalta (yhden opiskelupaikan säännöksen
vaikutukset)

· 2018 hakuaikatauluvalmistelu

· Eva ja Tuija esittelivät vastuuyliopistorakenne-hahmotelmaa. OKM:lle lähetettävä koulutusvastuista
kirje kesäkuun loppuun mennessä, eli yliopistojen profilointi on vielä vähän auki. Siksikään ei voida
ihan vielä päättää mikä yliopisto ottaisi minkäkin alan opiskelijavalinnan vastuulleen. Ministeriön ja
amk-kollegoiden kanssa on keskusteltu asiasta.

· Erillishaussa saisi olla vain hyvin rajallinen määrä koulutuksia. Nyt siellä on vielä laaja kirjo.
· Kehry:ssä keskusteltu yhden paikan säännöstä, syyskuussa tulossa työpaja.
· DIA-yhteisvalinnan toimintamallia esitellään seuraavassa kokouksessa.



b. Tiedoksi-asiat opiskelijavalintoihin 2016 – 2017 liittyen

i. ASPA-ryhmän linjaus 23.5.2016 korkeakoulujen valintaperustesuosituksiin: Pakolaisen
tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan huomioiminen korkeakoulun
opiskelijavalinnassa
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa
tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee
olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa
suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien
hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks.
ASPA-ryhmän päättämä aikataululiite).

ii. ASPA-ryhmän linjaus 23.5.2016 korkeakoulujen valintaperustesuosituksiin:
Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva uusi muotoilu v. 2017 alkaen:
”Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.
Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai
sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen
voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.”

iii. SORA-käytänteiden yhtenäistäminen korkeakouluissa (ASPA-ryhmä 23.5.2016): kevään
2017 yhteishakuun yhteinen SORA-kysymys, lisäksi selvitetään korkeakoulujen SORA-
käytännöt (HAPA-ryhmä edistää asiaa, käsittely ASPA-ryhmässä)

iv. Valintakokeet 2017 (HAPA-ryhmä 25.5.2016); Amk-sektori on päättänyt omat
valintakoepäivänsä 2017 ja ne ovat yliopistoilla tiedossa, koostetaan yliopistojen osalta
valintakokeet yhteiseen taulukkoon HAPA-ryhmän wikissä sitä mukaa kun päivät ovat
tiedossa kevään 2017 osalta. Tavoitteena on karsia saman ja lähialojen valintakokeiden
päällekkäisyydet.

v. Kielitestien järjestäminen kielikeskuksissa omille hakijoille - kielikeskusten johtajien
verkoston vastaus
Kielikeskukset eivät ole halukkaita laatimaan yliopistoille omaa kielikoetta. Asia olisi
hoidettava kuntoon YKI-testien järjestäjän kanssa. Kielikeskusten johtajien verkoston uusi
puheenjohtaja Antti Hilden (TaY) on ottanut yhteyttä UNIFIin. UNIFI lähettää OPH:lle
kirjallisen vetoomuksen asiasta.

vi. Tuloskirjeet ovat valmistuneet 15.6.. Maksuosuudet pienenevät. Kielikäännökset
hoitaa OPH.

3. OILI-palvelun sopimuksen kommentointi
Viime OILI-palvelun ohjausryhmässä (14.1.2016) päätettiin, että uusi OILI-palvelun sopimuksen
luonnos lähetetään korkeakouluille (OHA-forumille ja ammattikorkeakoulujen
opintoasiainpäälliköiden verkostolle) kommenteille ennen lopullisen muodon hyväksymistä ja
sopimuksen allekirjoituksia. Nykyinen OILI-palvelun sopimus CSC:n ja korkeakoulujen välillä
päättyy 31.12.2016 ja nyt kommenteille tuleva uusi sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.
Sopimuksen liitteet löytyvät kootusti
wikistä, https://confluence.csc.fi/display/OILI/Sopimusliitteet+2017 (sivu vaatii haka-
kirjautumisen).
Uuden sopimuksen voimaantullessa palvelulle nimitetään uusi ohjausryhmä. Ohjaysryhmän
nimittää CSC, yliopistojen OHA-Forumin ja ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden



verkoston sekä yliopistojen IT-johtajien verkoston FUCIO:n ja Suomen ammattikorkeakoulujen
tietohallintojohtajien Aapa-verkoston yhteisestä esityksestä. Uusi ohjausryhmä aloittaa
toimikautensa 1.1.2017 ja ohjausryhmän toimikausi on kalenterivuoden mittainen, se päättyy
31.12. (jolloin ohjausryhmän kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen). Palvelun ohjauksesta on
tarkempi määrittely sopimuksessa kohdassa 15.

Käytiin läpi sopimusluonnosta (muistion liitteenä 9.) ja kirjattiin ylös muutama kommentti, jotka
Henna toimittaa eteenpäin CSC:lle.
OILI-ohjausryhmä: Ehdotetaan, että Mikko Markkola ja Jukka Kohtanen voisivat jatkaa
ohjausryhmässä.

4. Lukuvuosimaksutyöryhmän ohjeiden hyväksyminen
Hyväksyttiin lukuvuosimaksutyöryhmän laatimat ohjeet (www.oha-forum.fi/tuloksia). Samalla
sovittiin, että työryhmä jatkaa vielä työskentelyä tarkentamalla muutamaa kohtaa.
Otetaan yhteyttä OPH:n verkkotoimittajaan, jotta ohjeet saataisiin Opintopolkuun.

5. Verkostopäivätyöryhmän kuulumiset ja Opintoasiainpäivien ohjelman esittely
Verkostopäivätyöryhmä kokousti 30.5. Vuoden 2016 kv-kevätpäivät sujuivat hyvin ja tulevien
verkostopäivien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Vuoden 2017 päivienkin järjestäjät ovat jo aika hyvin
tiedossa. Edelleen on ongelmana se, että verkostot eivät ole tehneet listoja päivien
järjestämisvuoroista etukäteen, vaan seuraavat järjestäjät päätetään vuosittain. Tämä aiheuttaa mm.
sen, että samalla yliopistolla saattaa olla samana tai peräkkäisinä vuosina useat eri päivät
järjestettävänä.
Verkostopäivätyöryhmän vakijäsenet sihteeri ja puheenjohtaja tulevat vaihtumaan. Koordinaattorin
vaihtuessa 2017 alusta, vaihtuu sihteeri. Puheenjohtaja voitaisiin vaihtaa esim. 2017 kesäkuussa.

Käytiin läpi tulevien Opintoasiainpäivien ohjelma (www.oha-forum.fi/opintoasiainpaivat)

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
· Seuraava kokous on etäkokous pe 26.8. klo 12-14.
· Sitä ennen Peda Forum -päivät 17.-18.8. Jyväskylässä.

Hyvää kesää!
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.26.


