
OHA-forumin kokous

Aika: to 16.2.2017 klo 10.00-15.00
Paikka: Helsinki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, tila H535

Läsnä:
Kirsi Aalto, TTY
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Johanna Anttonen, MPKK
Francesca Cucinotta, VY
Janne Hokkanen, LUT
Mari Ikonen, JY
Anna Johansson, Aalto-yliopisto
Kati Kettunen, HY
Henna Koskimäki, siht., TTY
Mats Lindfelt, ÅA
Hannele Markkanen, HY
Mikko Markkola, TaY
Päivi Pakkanen, HY
Eva Maria Raudasoja, pj. (asiakohdat 1.-5.), OY
Kirsi Reiman, TTY
Sini Saarenheimo, HY
Petri Sjöblom, pj. (asiakohdat 6.-12.), TY
Timo Syrjälä, Aalto-yliopisto
Merija Timonen, LY
Miia Turtiainen, UEF
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto-yliopisto
Erja Widgren-Sallinen, UEF
Eija Zitting, Aalto-yliopisto

Vierailijat: Leena Wahlfors, Unifi ry; Birgitta Vuorinen, OKM; Antti Mäki, CSC sekä Susanna
Niinistö-Sivuranta, HY

Muistio

1. Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan läsnäolijat.
Päätös: Todettiin läsnäolijat

2. Asialistan hyväksyminen
Käydään läpi asialista ja sovitaan asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu.
Päätös: Sovittiin asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu.

3. Koulusivistyskieltä koskevat uudistukset
Anna Johansson esitteli kolme uudistustarvetta liittyen koulusivistyskieleen: (muistion
liite 1.)

1. Koulusivistyskielen määritelmän tarkentaminen
2. Koulusivistyskielen rekisteröinti 1. ja 2. asteen koulutuksessa
3. Kypsyysnäytteestä luovutaan

Päätös: Edetään liitteen mukaisten (liite 1) ehdotusten mukaisesti. Oha-laki palaa asiaan
ja tiedottaa etenemisen vaiheista OHA-forumia.

4. Katsaus kärkihankkeisiin / CSC Antti Mäki



Antti Mäki esitteli lyhyesti, mitä KOOTuki-yhteistyöryhmässä oli keskusteltu
käynnistyvien kärkihankkeiden tukemisesta. (liite 2.) Hankkeiden työskentelyn ja
tulosten tulisi osua yhteen jatkuvan toiminnan kanssa eli hankkeet tulisi kytkeä
pysyvään toimintaan. KOOTuki-yhteistyöryhmän puheenjohtajisto pohtii keinoja, miten
voitaisiin tukea myös kahden sektorin välisessä sekä toisen asteen kanssa tehtävässä
yhteistyössä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Kärkihanke-keskustelu
Päätös: Birgitta Vuorinen kävi läpi OKM:n kärkihankehaun I kokonaistilanteen (muistion
liite 3.) Viikolla 11. OKM kutsuu käynnistyvät hankkeet yhteiseen tilaisuuteen.
Keskusteltiin, mikä olisi hyvä keino saada hankkeille näkyvyyttä.
Keskusteltiin ns. toisesta kierroksesta, eli seuraavasta kärkihankehausta.

6. UNIFI ry:n ajankohtaiskatsaus
Leena Wahlfors esitteli UNIFI ry:n visiotyön tuloksia (muistion liite 4.).
Maanantaina 20.2. rehtorikokouksessa käsitellään sen toimeenpanoa. Tarkoituksena on
tehdä toimeenpanosuunnitelma.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Opiskelijavalinta-asiat

a. OHA-forum keskustelee ja sopii valintaperustesuosituksista, liitteet 5. ja 6.
Päätös: Hyväksyttiin valintaperustesuositukset.

b. Lukuvuosimaksuja koskevat lisälinjaukset, tilanne
Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa
(1.8.) jolloin ilmoittautuminen on mahdollista yliopiston käytännön mukaisesti
(lukuvuodeksi tai lukukaudeksi). Seuraavan ilmoittautumisen kohdalla tarkistetaan
opiskelijan oleskelulupa. Yliopistot voivat tarjota opiskelijalle jonka oleskelulupa muuttuu
maksuista vapautetusta maksuvelvolliseksi, mahdollisuuden lukuvuosimaksun osittain tai
kokonaan kattavaan apurahaan. Jos yliopistolla on 1.1. alkavia tutkinto-ohjelmia,
vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa 1.1.
Tämän vuoden (2017) haun osalta todettiin, että vapauttavan oleskeluluvan tulee olla
voimassa 1.8. Yliopisto voi kuitenkin tarjota tällaiselle opiskelijalle mahdollisuuden
lukuvuosimaksun kokonaan tai osittain kattavaan apurahaan (ja elinkustannusapurahaan)
opiskelijavalinnan yhteydessä.
Tämä linjaus ei vielä kata näitä tulkintaeroja:
Kolme tulkintaa:
1.        Vapautuu lukuvuosimaksuista oleskeluluvan esittämispäivästä lukien
2.        Vapautuu lukuvuosimaksuista esittämistä seuraavan kuukauden alusta
3.        Vapautuu lukuvuosimaksuista seuraavan lukukauden alusta alkaen (mahdollisuus
kohtuuharkintaan)

Päätös: Merkittiin erilaiset tulkintamahdollisuudet tiedoksi. Lukuvuosimaksutyöryhmä
työstää asiaa vielä eteenpäin ja tuottaa ehdotuksen OILI-kokoukseen joko 9.3. tai
viimeistään OHA-forumin kokoukseen 24.3.

c. Opiskelijavalintauudistus-kärkihankkeen tilanne
Tämä on erityisesti OHA-forumin kannalta tärkeä hanke. HY koordinaattorina. Mukana
myös OY, Aalto, UEF; DIA-yhteisvalinta, lääketieteen, oikeustieteen, taidealan ja



psykologian yhteisvalinta. Tiivistä yhteistyötä amk-sektorin vastaavan hankkeen kanssa,
Metropolian vetämänä.
Ohjausryhmä perustetaan pian. Hankkeen resurssiratkaisuihin palataan erikseen
myöhemmin.

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

d. OHA-forum käy läpi ASPA-ryhmään esitettävät yliopistojen edustajat, nimeämispyyntö
20.2. mennessä. OHA-puheenjohtajisto valmistelee esityksen, seuraavat henkilöt ovat
ehdolla ASPA-ryhmään:
Gurli-Maria Gardberg, ÅA
Anne Talvio, OY
Matti Kettunen, Tay
Mari Kähkönen, UEF
Tiina Kainulainen, HY
Timo Syrjälä, Aalto (lakimies)
MPKK – Pertti Kemppainen, henkilökohtainen varahenkilö: Niina Nikulainen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

e. Ajankohtaista ASPA-ryhmästä

Päätös:
- Ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi valmistuneiden arvosanojen merkitseminen

Sureen. Sovittiin, ASPAn korkeakoulujen edustajien pienryhmä (Anne
Kemppainen ja Tiina Kainulainen) valmistelee edelleen Opetushallituksen kanssa
ohjeistuksen korkeakouluille ja uusi ASPA-ryhmä ottaa asian käsittelyynsä
kevään aikana.

- Yhden paikan säännös, tiedottamisen tehostaminen. Jokaiselle korkeakoululle
(huom! yliopistot) huomioitavaksi: on erittäin tärkeää, että myös korkeakoulut
tiedottavat yhden paikan säännöksestä hakijoilleen omien hakukohteidensa
osalta.

- Yhteishaun valintojen tulokset, erityisesti todistusvalinnoista tiedottaminen.
Tähän muotoillaan teksti ja tarkennus, oph odottaa vielä joidenkin yliopistojen
selvityksiä niiden käytännöistä, koska nämä käytännöt vaihtelevat
huomattavasti, ongelmat ovat lähinnä yo-sektorilla. Lisäksi: tarkennetaan ib-, eb-
ja rp-hakijoiden sekä ylempien amk- ja yliopistojen maisterihakujen osalta (em.
tarkoittaa siis pelkästään ylioppilasarvosanojen perusteella valittavia)! Lisäksi
amkien osalta käytännöt voivat muuttua syksyvalinnassa.

- Valintakoepäivämäärien 2018 ilmoittaminen wikissä à korkeakoulut ovat
velvollisia itse viemään tiedot wikiin sen jälkeen, kun ajankohdat ovat tiedossa
Yo-sektori: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=67375101

8. Opintoaikojen kirjaaminen VIRTA-opintotietopalveluun

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/VIRTA-opintotietopalvelu
VIRTA-opintotietopalvelun tiedoissa on yliopistokohtaisia eroja, mistä syystä kaikki
VIRTA-tiedot eivät ole vertailukelpoisia tai tietojen oikeellisuudessa on puutteita. OHA-
forum keskustelee poissa- ja läsnäolojen sekä muihin opintoaikoja koskeviin
kirjaamistapoihin liittyvien asioiden linjaustarpeista ja linjauksia valmistelevasta tahosta
sekä aihetta koskevista mahdollisista jatkotoimenpiteistä, muistion liite 7.



Päätös:
OHA-forum voi olla linjaava taho, mutta tarvitaan valmisteleva työryhmä. Francesca
pyytää Jukka Kohtasta kokoamaan valmistelevan työryhmän yliopistojen
opintorekisterivastaavista. Myös juridista asiantuntemusta voisi ryhmässä olla.
"Tieto puuttuu" on huono.  "ei ilmoittautunut" parempi.

9. OHA-puheenjohtajien terveiset

OHA-forum keskustelee OHA-forumin vuosikellosta, toimintatavoista ja
kokouskäytännöistä, OHA-forumin edustajista eri verkostoissa ja työryhmissä sekä
odotuksista puheenjohtajiston toimintaan liittyen. Puheenjohtajisto valmistelee em.
OHA-forumin toimintatapoihin liittyviä asioita kokouksessa käydyn keskustelun
perusteella seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Puheenjohtajisto on sopinut, että vuosikelloa ei oteta käyttöön. Tehdään tämän
vuoden toimintasuunnitelma, valitaan painopisteet ja mitä asioita halutaan viedä
eteenpäin. Puheenjohtajisto tuottaa seuraavaan kokoukseen (24.3.) askelmerkkejä ja
aikataulutusta.

10. Muut asiat

13.2.2017 OKM:n seminaarista yhteenveto
Mari Ikonen kertoi terveiset OKM:n keskustelutilaisuudesta korkeakoulujen
opetusyhteistyöstä.

SORA-asiat, tilannekatsaus
SORA-työryhmä on kokoontunut pari kertaa ja perustanut Moodle-ryhmän, johon on
koottu yliopistokohtaisia ohjeistuksia.

Työryhmät nimetty
· Opetushallitus, Korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisen ja Opintopolku.fi –palvelun

kehittämisen ohjausryhmän asettaminen. OHA-forum ehdottanut: Eva Maria Raudasoja
OY, Petri Sjöblom TY, Mari Ikonen JY, Linda Gerkman Hanken ja Päivi Pakkanen HY.

· OKM, Ammatillisen toisen asteen tutkintojen parempi hyödyntäminen korkeakoulujen
valintamenettelyissä. OHA-forum ehdottanut: Eva Maria Raudasoja, OY ja varalla Mari
Ikonen, JY

· Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä:
sihteeriksi esitetty Francesca Cucinotta, VY. UNIFI nimeää lisäksi puheenjohtajaksi
rehtorin.

· Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmä (DL 13.2.2017): OHA-
forum ehdottaa: Jukka Kohtanen (VY ja Erja Widgrén-Sallinen (UEF).

11. Seuraava kokous

Seuraava OHA-forumin kokous on perjantaina 24.3.2017 klo 9 -11, etäyhteys.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.


