OHA-forumin kokous
Aika: 19.1.2017 klo 9.00-11.00
Paikka: etäkokous
Läsnä:
Kirsi Aalto, pj., TTY
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Johanna Anttonen, MPKK
Francesca Cucinotta, VY
Linda Gerkman, Hanken
Tuula Heide, UEF
Janne Hokkanen, LUT
Mari Ikonen, JY
Anna Johansson, Aalto
Kati Kettunen, HY
Henna Koskimäki, siht., TTY

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto
Tuula Maijanen, JY
Mikko Markkola, TaY
Tuija Pasanen, UEF
Petri Sjöblom, TY
Timo Syrjälä, Aalto
Merija Timonen, LY
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto
Erja Widgren-Sallinen, UEF
Eija Zitting, Aalto

Muistio
1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2.
•
•
•
•

•
•

Ilmoitusasiat
a.
Terveiset UNIFIn verkostotapaamisesta 17.1.2017.
Mukana olivat: FUCIO, Sivistystyönantajat, TUHA-verkosto, KV-päällikköverkosto,
kauppatieteen alan verkosto, CSC ja OHA-forum. Poissa oli hallintojohtajien verkosto.
Työelämäyhteistyön kehittäminen myös Sivistystyönantajien agendalla. Sivistystyönantajat
tehneet tiivistä yhteistyötä UNIFIn kanssa, mutta eivät juurikaan verkostojen kanssa.
Kärkihankkeiden jatkohakemisessa yhteistyö paikallaan.
Ministeriöstä tulee UNIFIin nimeämispyyntöjä eri ryhmiin. UNIFI on hoitanut nimittämisasiat
rehtoreiden kanssa. Jatkossa UNIFI voisi lähettää nimeämispyynnöt myös verkostoille ainakin
tiedoksi. Verkostot voisivat tehdä omat esityksensä UNIFIlle, vaikka rehtorit tekisivätkin oman
ehdotuksensa. Unifi voisi toimia paremmin tiedottajana ja keskustelualustana näissä.
UNIFI laittaa verkkosivuilleen verkostojen yhteystiedot.
Verkostot voisivat tavata jatkossa esim. kerran vuodessa.
b.
Selvityspyyntö MIGRI:lle lähetetty OHA-forumin nimissä 3.1. Valmistelun teki Tove ja
Niina Arppe Hankenilta. Odotellaan vastausta.
c.
Esitys korkeakoulujen hakujen toteuttamisesta ja Opintopolku.fi -palvelun
kehittämisestä vastaavaan ryhmään valittavista yliopistojen opintohallinnon edustajista:
Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
Petri Sjöblom, Turun yliopisto
Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto
Linda Gerkman, Svenska handelshögskolan
Päivi Pakkanen, Helsingin yliopisto
OHA-forum esittää, että nimettävän ohjausryhmän puheenjohtajana toimii joko AMKOHA-verkoston puheenjohtaja tai yliopistojen OHA-forumin puheenjohtaja.
d. Seuraavassa OHA-kokouksessa 16.2. on käsittelyssä kieliasioita:

1) koulusivistyskielen määritelmän tarkentaminen, 2) koulusivistyskielen rekisteröinti 1. ja 2.
asteen koulutuksessa ja 3) kypsyysnäytteestä luopuminen. Tutustu ehdotukseen (Eduunissa
kokouskansiossa) ennen helmikuun kokousta. Annalta voi kysyä lisätietoja.
3.
•

OHA-forumin edustajat Tietohallinto- ja ICT- ja KOOTuki-ryhmässä
Henna osallistui to 12.1. Tietohallinto- ja ICT-ohryn valmistelun valmistelukokoukseen.
− Taustaa ryhmän toiminnasta:
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä
ohjaa ja seuraa korkeakoulujen ICT-palveluiden tavoitearkkitehtuurin luomista ja ylläpitoa; käy
keskustelua ja tekee esityksiä CSC:ltä korkeakouluille ostetuista palveluista; toimii
korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä; seuraa, ennakoi ja vaikuttaa
korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaikutuksiin yhdessä OKM:n kanssa; ja OKM:n
niin päättäessä hoitaa myös muita tehtäviä. http://ka.csc.fi/
− Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toimikautta jatketaan
vuodeksi. Uusia nimeämisiä ei tarvita, vaan vanhat jäsenet jatkavat.
− 17.2. pidettävän kokouksen aiheita ovat:
§ Funet-palvelukokonaisuuden tsekkaus
§ KTPO-sopimusluonnos 2018 (pohjana käytetään v. 2017 sopimusta). Kohtien 3.1.
ja 3.2. seuraaminen ja ohjaus ovat tämän ryhmän vastuulla, kuten myös koko
sopimuksen. Kuinka palveluvalikoimaa kehitetään v. 2018? Verkostot voisivat
ottaa tähän kantaa jo etukäteen.
§ Kärkihankkeet: varmistetaan että ne sopivat kokonaisarkkitehtuuriin
§ CSC tekee kuvan ja listan eri ryhmien edustajista liittyen korkeakoulujen
kokonaisarkkitehtuurin ohjaamiseen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/128qtvaLJQXVAfYCmF4LLfUwsmCWUZK
yE5ZNnRoa40A0/edit#gid=0
− Maaliskuun kokouksen valmistelukokous 9.3. (kokous 15.3.)
− Toukokuun kokouksen valmistelukokous 4.5.
• Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmän
perilliseksi asetettavat kaksi ohjausryhmää ja yksi johtoryhmä asetetaan aivan lähiaikoina.
• KOOTuki-ryhmän puheenjohtajana jatkaa Kati Kettunen. Lisäksi OHA-forumin edustajina
KOOTuki-ryhmässä on ollut koordinaattori ja Eva Raudasoja.
Nimettiin KOOTuki-ryhmään Evan tilalle Erja Widgren-Sallinen Itä-Suomen yliopistosta.

•

4.

E-Duunissa (Tiedostot-> Oha-forumin hallintoasiat) on taulukko kaikista työryhmistä, joissa on
OHA-forumin nimeämiä jäseniä.
Opiskelijavalinta-asiat
a. HaPa-ryhmän varapuheenjohtajan valinta
Valittiin Kaisa Keskitalo, TTY, HaPa-ryhmän varapuheenjohtajaksi ajalle 1.1.2017-31.12.2018.
b. Ajankohtaista HaPa-ryhmästä
- Valintaperustesuositus 2018 tavoitteena saada 16.2. OHA-kokouksen käsittelyyn.
- YO-tutkintomietinnöstä keskusteltu, ainakin aikataulun haasteellisuudesta voisivat kaikki
lausua.
- IB-lukioiden edustajien kanssa keskusteltu kv-ylioppilastutkinnosta valintojen kannalta
- Lukuvuosimaksuohjeistusta pyritään tarkentamaan. Tarkemmat tulkinnat oltava samanlaiset
myös amk-sektorilla. MIGRI päättää statuksesta, sen mukaisesti yliopistot perivät maksut.

c. Ajankohtaista ASPA-ryhmästä
- Vanha ryhmä jatkaa toistaiseksi, uusi valitaan mahdollisimman pian. Ehdotuksia jäsenistä voi
lähettää Merja Väistölle, OPH. Vanhoja jäseniä on jäämässä pois, eli uusia tarvitaan.
- 2018 tarkennettu aikataulu on päätös, ei suositus. Valmistuu helmikuun aikana, tulee
kommenteille.
- Sure aiheuttaa päänvaivaa. OPH selvittää ongelmakohtia ja syksylle tehdään linjauksia
- Tuloskirjeprosessi: hylkykirjeet ja varasijakirjeet: paperisten kirjeiden lähettämistyö on
korkeakouluilla, vielä ei tiedetä paljonko työllistää, katsotaan uudessa aspassa
kokonaisuutena.
- OPH on tehnyt opoille wiki-sivuston, jossa infotaan yhteisesti. Myös valintaperustesuositus
voidaan laittaa sinne kun on hyväksytty, löytyy https://opintopolku.fi/wp/opo/
5.
•
•
•

6.

Muut asiat
a. Onko yliopistoissa käynnistetty yhteistyötutkintoja?
TY+ÅA: luonnontieteen maisterivaiheen koulutus lähes kokonaan yhteistyössä.
Taideyliopisto: Esitysdramaturgia-kaksoistutkinto usean maan kesken
Aalto + HY: yhteistyötutkinto suunnitteilla kaupunkisuunnittelun alalla
Seuraava kokous
a.
16.2.2017 Helsingissä, Aalto-yliopiston kauppiksella, Chydenia-rakennuksessa,
Runeberginkatu 22-24
b. pikkujoulut 15.2.:
1. Pakohuone-seikkailu: http://www.amazed.fi// (klo 18.30-20.00) Paikalle klo 18.20!
2. Herkuttelemaan: http://www.gaijin.fi/fi/ (klo 20.00 ->)

7.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

