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Muistio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

2. Ilmoitusasiat
a. Verkostopäiväpalaverin (8.12.) kuulumiset
o Kv-kevätpäivät: Vaasassa, CIMO mukana suunnittelussa. VY+ Novia+ Åbo/Vaasa+ VAMK: 9.-

10.5.2017
o Opintoasiainpäivät: Aalto-yliopisto, HKI, ke-to 27.-28.9.
o Peda Forum-päivät: Vaasan yliopisto, ke-to 16.-17.8.2017
o Elopäivät: Itä-Suomen yliopisto, Ajankohta voisi olla ke-to 23.-24.8.2017. Todennäköisesti

paikkana Kuopio.
o Avointen yliopistojen neuvottelupäivät: Kaakkois-Suomen amk XAMK (nykyiset KYAMK ja

MAMK) ja LUT
o Henna kokoaa OHA-nettisivuille verkostopäiviä, konferensseja yms. Niistä saa lähettää

vinkkejä Hennalle.
b. Yliopistojen yhteinen visio on julkistettu. Visio on luettavissa: http://www.unifi.fi/visio/
c. Aalto-yliopisto lähtee aktiivisesti selvittämään mahdollisuutta kypsyysnäytteestä
luopumiseen. Kielitaito osoitettaisiin muulla tavoin koulusivistyskielessä. Jos muissa yliopistoissa
on innostusta perehtyä asiaan, niin minuun (Anna Johansson) voi olla yhteydessä.
Kielikeskuksemme johtaja Heidi Rontu edistää asiaa kielikeskusten johtajien verkoston kautta.

3. Keskustelua asetusmuutosehdotuksesta yliopistojen koulutusvastuista (OKM/42/010/2016)
Taustaksi: Lakimiehiltä tuli kannanotto: 1) muistion teksti siirtymäaikaa koskien ei ole
yksiselitteinen 2) siirtymäajan laskennan perusteet tulisi opiskelijan yhdenvertaisen kohtelun ja
korkeakoulun suunnittelun vuoksi säädöstää. Kannanotto välitettiin UNIFI:lle.



Kannanotto todettiin hyväksi. Asia ei herättänyt keskustelua.

4. Terveisiä Studia-messuilta (TTY:n hakijapalvelut): Opinto-ohjaajia puhututti erityisesti tulevien
valintauudistusten viestiminen lukiolaisille, jotka kirjoittavat esimerkiksi keväällä 2020.

Tätä hieman käsiteltiin OPH:n pääkäyttäjäseminaarissa. Ajatuksena on, että keskitetysti OPH:n
kautta mahdollisesti viestittäisiin tärkeimmistä valintaperusteiden muutoksista opoille. Voisiko
OHA tehdä tämän lisäksi vielä jotain?

· Aikajänne valintaperusteissa pitäisi olla pidempi. Ainakaan suuria muutoksia ei tulisi tehdä kovin
usein.

· Opintopolussa uusi sivu, jossa tärkeimmät tapahtumat.
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-tapahtumat/

· OHA-forum ei tässä vaiheessa ryhdy toimiin asiassa

5. Opiskelijavalinta-asiat
a. HAPA-ryhmän kuulumiset
HaPa-ryhmässä on keskusteltu valintaperustesuositustyöstä. Joitakin yhteisiä suosituksia yritetään
saada jo vuoden 2018 valintaperusteisiin, mutta muuten vuoteen 2019. Nyt työstetään
suosituksia: kv-yo-tutkintojen pisteytyksestä, hakukelpoisuuksista, ja varasijojen rajauksista
Opintopolussa (ettei voisi jonottaa enää todella isoilla sijoilla).
Myös koulusivistyskielestä on keskusteltu, mutta se ei ole tulossa vielä yhteisiin suosituksiin.

OKM:n mietinnöstä yo-tutkinnon hyödyntämisestä sovittu, että jaetaan tietoa, mitä ollaan
kommentoimassa lausunnoissa. Jos on jotain kaikkien yliopistojen yhteistä kommentoitavaa, niin
sovitaan siitä. Ainakin aikataulu (2018 valintoihin jo isoja muutoksia) on haastava.
11.1. HaPa-ryhmän työpajassa tehdään raakaversio valintaperustesuosituksista.

b. Lausunnolla oleva toimenpideohjelma ja OKM:n seminaarin herättämät ajatukset
yliopistoissa

· DIA-yhteisvalinnassa siirrytään 3-4 kokeesta yhteen kokeeseen. Tähtäimenä vuoden 2019
valinnat. Kaikki perustuu lukion oppimäärään, ei erillistä aineistoa. Oppiaineilla (matikka, fysiikka,
jne.) omat erilliset kysymykset.

· Aallossa taiteen alalla keskusteltu, mutta mitään kovin radikaalia ei ole tulossa
· Myös kauppatieteessä keskusteltu valintakokeen uudistamisesta ja valmistautumisen

keventämisestä, pois kirjoista, ehkä jopa pois ennakkomateriaalista kokonaan. Yhteisvalinnan
lausunto valmisteilla. Todistusvalinnan osuutta lisätään.

· HY:ssa myös valmistelu käynnissä, etenkin lääketieteellisellä alalla ei pidetä realistisena luopua
valintakokeista.

· Pohjoismaisten lukiotodistusten rooli herättänyt myös keskustelua, ettei heitäkään tarvitsisi
ohjata valintakokeeseen vaan voitaisiin valita todistuksen perusteella.

c. ASPA-kuulumiset
Materiaalit Eduunissa ja muistion liitteinä 1.-2.:
o ASPA-ryhmän syksyn 2016 työsuunnitelma
o Selvitys ASPA-ryhmän toiminnasta v.2011-2016

· ASPAn ja kehryn kokoukset on pidetty. Jatkoryhmiä valmistellaan. Nyt voi esittää uuteen ASPAan
henkilöitä, osa vanhoista jatkaa. Seuraava pj tulee amkista ja varapj yliopistosta. Itsearviointia on
tehty, merkitys on iso OPH:n ja korkeakoulujen tukena. Työmuotoja kehitetään.

· Tiedoksianto tulossa korkeakouluille mm. sora-käytännöistä ja virkailijaohjeista
· Valintakoepäivät 2018 kootaan wikiin (2017 koonti on käytettävissä)
· Lukuvuosimaksuasiaan tehty ohjeistuksia wikiin
· OKSA-sanaston käyttöönotto: seuraava versio julkaistaan kohta



· MIGRI:in on oltu yhteydessä, miten turvapaikanhakijat voisivat todentaa statuksensa
· Yhteistyö opojen kanssa
· Sure-ohjeistus

d. KSHJ-ohry -asiat
Materiaalit Eduunissa ja muistion liitteenä 3:
o KSHJ ohry esityslista 16.12.2016

· OPH:n tilannekatsaus
· ASPA:n toiminnasta koonti

· Pyyntö uuden ohry:n jäsenistä tulossa, puheenjohtaja korkeakoulusta, ministeriön edustaja
jäsenenä

· Tuija jää pois HaPa:sta ja ASPA:sta

e. SORA-asiat
Materiaalit Eduunissa ja muistion liitteinä 4.-7.:
o Yliopistojen SORA-käytännöt (kartoitettu kesällä 2016)
o Terveydentilaselvitys
o Ammattikorkeakoulujen Sora-suositus
o Yliopistojen SORA-prosessin valmistelu. Ehdotus työn käynnistämiseksi:

· ASPA-ryhmässä on valmisteltu korkeakouluille yhteinen SORA-kysymys yhteishaun
hakulomakkeelle (kevät 2017). Kysymys on myös käännetty ruotsiksi ja englanniksi.
Lisäksi Opintopolkuun on valmisteltu yhteinen SORA-teksti/ohjeistus ts. korkeakoulujen erilliset
SORAa koskevat sivut on nyt myös yhdistetty yhdeksi ohjeistukseksi (Tuija ja Anne Kemppainen).

· AMK-sektori on valmistellut myös oman SORA-prosessinsa, joka on nyt käytössä ensimmäistä
kertaa (ks. liitteet). Myös yo-sektorille on päätetty valmistella v. 2018 yhteinen prosessi sekä
keskustella amk-sektorin kanssa, voisiko prosesseja mahdollisesti yhtenäistää. AMK-sektorilla
yhteistyötahona on sote-alan vastuuammattikorkeakoulu eli Tampereen ammattikorkeakoulu,
yhteyshenkilönä Tuulikki Harsia.

· Syksyn aikana on sovittu (Oha-forum 29.9.), että yo-sektorilla prosessia ryhtyy valmistelemaan
työryhmä, johon kuuluvat:
Timo Syrjälä, Aalto (juristi, kokoonkutsuja) / timo.syrjala@aalto.fi Helena Laurila, HY
(valintasuunnittelija/lääketiede) helena.laurila@helsinki.fi Ole Karlsson, ÅA (kvalitetskoordinator)
/ ole.karlsson@åa.fi Helena Seppälä, OY (koulutuspäällikkö, kasvatustieteellinen ala) /
helena.seppala@oulu.fi  Minna Hallia, OY (koulutuspäällikkö, lääketiede) /
minna.hallia@oulu.fi  Henni Nevalainen, UEF (opintokoordinaattori, kasvatustieteellinen ala) /
henni.nevalainen@uef.fi
Lisäksi:  Tiina Kainulainen, HY (valintasuunnittelija, hakijapalvelut) / tiina.kainulainen@helsinki.fi
on mukana työryhmän työssä tarvittaessa Opintopolun hakulomakkeen SORA-kysymyksen osalta.

· Työryhmän työn käynnistämiseksi Oha-forum antaa toimeksiannon ja tehtävät:
Työryhmän tehtävänä on yliopistosektorin SORA-prosessin (suomi/ruotsi) valmistelu ja prosessin
mahdollinen yhtenäistäminen AMK-sektorin vastaavan prosessin kanssa. Työryhmän työn dl. on
syyskuu 2017.
Työryhmä työskentelee pääsääntöisesti verkossa (ac, skype, sähköposti) ja se valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös sihteerin. Työryhmä raportoi työn
etenemisestä oha-forumille ja tiedottaa työnsä tuloksesta myös ASPA- ja HAPA-ryhmiä.

· Henna tiedottaa asiasta työryhmälle.

6. OHA-forumin koordinaattorin työn jatkaminen TTY:llä kunnes uusi koordinaattori valitaan.
Päätettiin jatkaa Hennan koordinaattorin tehtävää ainakin tammikuun ajan. Odotetaan
kärkihankehakemuspäätökset ja uusi koordinaattori valitaan sen jälkeen.



7. Uuden varapuheenjohtajan nimeäminen
Valittiin varapuheenjohtajaksi 1.1.-30.6.2017 Petri Sjöblom ja 1.7.-31.12.2017 Mats Lindfelt.
Vastaavasti he toimivat myös verkostotyöryhmän puheenjohtajina.

8. Uuden puheenjohtajiston valinta
Valittiin uusi puheenjohtajisto: Eva Maria Raudasoja, Petri Sjöblom (1.1.-30.6.2017), Mats Lindfelt
(1.7.-31.12.2017), Kati Kettunen, Milla Vaisto-Oinonen, Mari Ikonen ja Francesca Cucinotta. Eva
kutsuu koolle puheenjohtajiston etäpalaverin.

9. Vuoden 2017 käsiteltäviä asioita
UNIFIN kanssa keskustellut teemat:

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

· Yllä olevien konkretisointi
· Lisäksi tiiviimpi yhteistyö amk-oha-verkoston kanssa
· Puheenjohtajisto keskustelee teemoista ja niiden konkretisoinnista alkuvuodesta.

10. Kuulumiset KOOTuki-kokouksesta 30.11.2016
· Kokouksiin tulee koko ajan uusia asioita, joita toivotaan KOOTUki-ryhmän

vetämäksi/välittäjäksi/hoitajaksi.
· Emrex-seminaari 31.1.-1.2. Arcadassa (http://emrex.eu/?page_id=900). Edustajat seminaariin

nimetään molemmista oha-forumeista. Läheltä päätöksentekoa + tekninen asiantuntija. Kirsi
Aalto (TTY) osallistuu.

· Nordforum: (https://confluence.csc.fi/display/OPI/Nordforum) järjestää seminaarin Hankenilla 9.-
10.5.2017. Viestitään verkostoille, varmistetaan että osallistutaan (Henna hoitaa).
o Seminaarin teemoiksi toivottu: Sähköinen osaamisen osoittaminen ja Ristiin opiskelu ja

liikkuminen korkeakoulusta toiseen ja siihen liittyvä tuki

· ICT-ohjauksen mallia on uudistettu. Isosta kokouksesta on luovuttu. CSC:n ohjaus siirtyy
omistajaohjausrakenteeseen. Erotetaan VIRRAn ja tutkimuspuolen vastaavan järjestelmän
kehittäjät. Yhteentoimivuuteen liittyven järjestelmien ohjauksen (ei vain VIRRAn)
kehitystyöryhmään pyydettäneen edustajaa OHA-forumilta edustamaan koko sektoria. Osittainen
päällekkäisyys KOOTuki-ryhmän kanssa.

· Kärkihankehakemukset: (Koonti Eduunissa ja muistion liitteenä 8.)
o Mietittävä ristiinopiskelu-teemaa (ml. Opintosuoritusten liikkuminen) valtakunnallisesti
o Onko tulossa keskustelutilaisuus kärkihankkeista?
o Merkkimäärät liian pieniä lomakkeella
o Korittaminen oli hyvä, mutta kaikkia korin hankkeita ei välttämättä hyväksytä
o Mikä on OHA-forumin tavoitetila, mitkä olisi hyvä olla kansallisesti yhteisesti

tehtynä/sovittuna opetuksen järjestämiseen liittyen "runkoverkko-tyyppisesti".
Alkuvuodesta olisi keskusteltava tästä.

o TTY haluaa valtakunnallista yhteistyötä, vaikka Tre3 on toistaiseksi hold-tilassa
o Yhteisopetuksen lisääntyminen (rakenteelliseen kehittämiseen liittyen) on ministeriön

agendalla --> järjestelmäkehitys tätä tukemaan



11. Muut asiat
Ei muita asioita.

12. Seuraavat kokoukset
a. To 19.1. klo 9-11 etäkokous: https://connect.funet.fi/tty_opal/
b. To 16.2. klo 10-15 HKI (pikkujoulut ke 15.2. klo 18)

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.


