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Eija Zitting, Aalto-yliopisto
Muistio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Ilmoitusasiat
a. Terveiset UNIFI-yhteistyötapaamisesta ja verkostojen tapaaminen 17.1.2017.
UNIFIn kanssa pidetyssä yhteistyötapaamisessa on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Ensi
vuoden yhteisiä keskusteluteemoja voisivat olla ainakin:
o Laadullinen työllistyminen
o Yo-sektorin vision ja strategian läpikäynti, implementointi
o Maahanmuutto
o Opiskelijavalinta-asiat
o Koulutusvienti
o e-oppiminen /my data siirtymisissä
o nivelvaiheet, ristiinopiskelu
o kärkihankkeet
o lausuntopyynnöt yms. ennakoimattomat asiat
o Hennalle kiitokset; nopea reagointi mm. kommenttipyyntöihin, OHA-forumissa toimiva
yya sopimus
UNIFI tulossa OHA-forumin kokouksiin keväällä helmikuussa, huhtikuussa ja kesäkuussa.
Helmikuussa visio, huhtikuussa kärkihankkeiden eteneminen (mm. opetusyhteistyö),
kesäkuussa esim. syksyn neuvottelujen asiat.
Sidosryhmäyhteistyö: UNIFI järjestää tapaamisen sidosryhmilleen 17.1. Eva ja Henna
osallistuvat.

b. Kikalla uusi sähköpostiosoite: kirsi.aalto@tut.fi (eli s pois keskeltä)

3. KOOTuki-yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta.
Valittiin Kati Kettunen jatkamaan KOOTuki-ryhmän puheenjohtajana.

4. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen - OKM:n työryhmän tuloksista keskustelua
Raportti lähtee nyt lausunnoille. Kun on kuultu eri osapuolia, sen jälkeen varmasti jalkautuminen
tulee aika vauhdilla. Toisaalta valintaperusteisiin voi olla vaikea tehdä radikaaleja muutoksia kovin
nopeasti. Vaatii myös yliopistojen rehtorien vahvan sitoutumisen. Ainakin joissakin yliopistoissa
valmiutta muutokseen on jo, mutta aikataulu on keskeinen asia, josta vielä täytyy keskustella.
Aihe kytkeytyy tiiviisti myös kärkihankehakemuksiin. Asia on laaja, se vaatii paljon yhteistyötä ja
kokonaisuuden hahmottamista (mm. miten saa toisen mahdollisuuden, siirtohaut, yms.).
Monissa lukioissa asiasta on tiedotettu jo.
Kauppatieteiden yhteisvalinnassa keskusteltu todistusvalinnan osuuden lisäämisestä (2018 20-50 %
välille) ja koekirjallisuuden vähentämisestä myös valintaan 2018.
Ensi viikolla seminaari aiheesta: 1.12. Bulevardi 1., HKI. Voi seurata myös etänä.

5. Opiskelijavalinta-asiat
Eduunissa kokoukset-kansiossa on tiedoksi:
-

ASPA-ryhmän syksyn 2016 työsuunnitelma
kevään 2018 aikataulukyselyn tulokset
Korekaoulujen yhteishaun aikataulut 2018_vaihtoehtoja
Turvapaikanhakijan korkeakouluopiskelijaksi ottaminen

Yhteishaun aikataulut: pysytään kahden yhteishakuajan mallissa, lyhennetään vähän ja viilataan
käytäntöjä. Päätös tullee pikapuolin.
ASPAn ja ohryn toimikaudet päättyvät vuoden lopussa. Jatkosuunnitelmia rakenteista on mietitty
ministeriössä.
Maahanmuuttajakoulutuksista: hakukelpoisuus ja paperittomien hakeutumisessa on ollut epäselvää,
ohjeita on tarkennettu, tarkennukset laitetaan myös molempien sektoreiden valintaperusteisiin.
Yhteishaku: huomenna pe 25.11. tulevat tulokset. Tuloskirjeitä on viilattu ASPAssa. Prosessi on sama
kuin aiemmin. Jos jättää sähköisen hakemuksen, asiat hoidetaan loppuun asti sähköisesti.
Koulusivistyskieli -asiaa selvitellään opetushallituksessa.
Sini Saarenheimo (HY) lisätty OHA-listoille valinta-asioiden asiantuntijana. Susanna Niinistö-Sivuranta
valittu HY:n kehitysjohtajaksi.

6. Seuraava kokous, pikkujoulut ja kevään kokoukset
a. Pikkujoulut
Päätettiin siirtää pikkujoulut ensi vuoden puolelle vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
b. Seuraava kokous 15.12. klo 9-15 Tampereen yliopistolla, Päätalon 1.krs, hallituksen kokoushuone
KH1.
c. Kevään kokoukset:
i. To 19.1. klo 9-11 etäkokous (https://connect.funet.fi/tty_opal/)
ii. To 16.2. klo 10-15 (HKI)
iii. Pe 24.3. klo 9-11 etäkokous
iv. To 20.4. klo 10-15
v. To 18.5. klo 9.11 etäkokous
vi. Ti 13.6. klo 10-15
7. Muut asiat
Uusi OHA-koordinaattori ei ole vielä tiedossa. Kori 1 -kärkihankkeen koordinointityötä ajateltu
yhdistettävän koordinaattorin työnkuvaan, jos tulee rahoitus. Henna jatkaa koordinaattorina
alkuvuoden (tammi-helmikuun?), kunnes uusi koordinaattori valitaan.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

