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Muistio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2. Ilmoitusasiat
a. Kevään 2017 kokousajat lähetetään kalenterikutsuna Doodlauksen

perusteella.
b. Lukion opinto-ohjaajien kesken on herännyt keskustelua ja selvittelyn

tarvetta suomi toisena kielenä -yo-kokeen ja äidinkielen kokeen suhteesta
yliopistojen valintaperusteissa (yo-kokeen pisteytyksissä). Yleensä ne ovat
samanarvoisia, mutta joissakin hakukohteissa ne pisteytetään eri arvoisina.
Opinto-ohjauksen kannalta on hankalaa, kun tilanne voi vaihdella
hakukohteesta toiseen.
HaPa-ryhmässä on parhaillaan käynnissä kysely asiasta, sitä ollaan siis
kehittämässä ja yhtenäistämässä.
Vuoden 2017 valintaperusteet on jo vahvistettu, mutta vuodelle 2018
voidaan yhtenäistämistä jo tehdä.

c. Muistutus korkeakouludiplomikyselystä

3. Kv-päällikköverkoston toiminnan esittely ja keskustelua yhteistyötarpeista
Anna Grönlund esitteli kv-päällikköverkoston, eli ns. aivoriihen toimintaa. Verkosto ei toimi
niin järjestäytyneesti kuin OHA-forum, vaan on lähinnä tukiverkosto jäsenilleen. Jäsenten
tehtävänkuvat ja roolit omissa yliopistoissaan vaihtelevat paljon.



Tunnistettiin yhteisiä asioita, kuten opintohallintoasiat, lukuvuosimaksuvalmistelu ja
maahanmuuttaja-asiat.
Kv-asioiden hoitaminen vaatii omaa erityisosaamista niin opintohallinnossa,
tutkimuspalveluissa kuin esim. talouspalveluissakin. Koulutusta ja palveluita pitää kuitenkin
kehittää kokonaisuutena, eikä niin, että kansainvälisyys eriytyisi erilliseksi. Myöskään
suomenkielisiä ja kansainvälisiä valinta-asioita ei pidä nähdä erillisinä.

Todettiin, että tiettyihin toimintoihin, kuten esimerkiksi vaihtotoimintaan liittyvät verkostot
olisivat hyvä vaihtoehto tai lisä nykyiselle kv-verkostolle, jossa jäsenten tehtävät ovat niin
vaihtelevia. Yliopistojen kv-suunnittelijoiden sähköpostilista on olemassa, mutta ei ole kovin
aktiivinen. CIMO ylläpitää Facebook-ryhmää ERASMUS-koordinaattoreille. Kv-valinta-asiat
voisivat olla HaPa-ryhmällä.
Toivottiin kv-verkoston toiminnan parempaa läpinäkyvyyttä ja muistioiden julkisuutta. Kv-
verkosto ottaa keskusteluun, voisiko suuremmat yliopistot ottaa mukaan useampia jäseniä.

4. Ajankohtaista UNIFI:ssa ja yhteistyön tiivistäminen

Marko Niemi esitteli UNIFIn ajankohtaisia asioita (slidet muistion liitteenä 1.).
Keskusteltiin UNIFI-yhteistyöstä sekä verkostojen välisestä yhteistyöstä. (UNIFI-OHA-
yhteistyöstä esitetty kuvio muistion liitteenä 2.) Erityisen tärkeää on rehtori- ja
vararehtorikokousten asialistojen saaminen etukäteen. Yhteinen tavoite voisi olla laadukkaat
kokoukset rehtoreille.

Pohdittiin, tarvittaisiinko yhteinen verkkoalusta kaikille verkostoille, esimerkiksi UNIFIn
ylläpitämänä.
UNIFI kutsuu alkuvuodesta useita verkostoja yhteen palaveriin, jolloin on tarkoitus keskustella
verkostojen ja UNIFIn välisestä yhteistyöstä.

Todettiin, että jatkossa olisi pyrittävä parempaan asioiden ennakointiin, mm. valinta-asioissa
tätä tarvittaisiin ja se olisi myös mahdollista. Myös median hallinta on yhteinen ja osittain
ennakoitavissa oleva asia. Seuraavaksi todennäköisesti tullaan kysymään lukuvuosimaksujen
vaikutuksia. Voisimme valmistella tätä jo etukäteen yhdessä.

Keskusteltiin yliopistojen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyen taloudellisesta
vaikuttavuudesta. Euroopassa asiaa on tutkittu ja UNIFI:ssa Jarmo Kallunki selvittää
mahdollisia rahoittajia suomalaiseen tutkimukseen. JY:n kauppakorkeakoulussa tehdään
tämän tyyppistä tutkimusta laajalla datamäärällä.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on yhtä kuin opetus ja tutkimus, samoin kuin
kansainvälisyydenkin kohdalla. Ei ole kolmatta tehtävää, vaan on koulutus ja tutkimus ja niistä
syntyvä vaikuttavuus.

5. Kärkihankehakemusten tilannekatsaus

6 hankekoria, jokaisessa on vastuuyliopisto ja jokaiseen pyritään saamaan yksi hakemus sisään.

Hankekori 1: Opiskelijavalintojen uudistaminen
Ulla Sarajärvi kertoi valmistelun olevan hyvässä vaiheessa. Merkkimäärän vähäisyys
hakemuspohjassa aiheuttaa haasteita. Hakemuksessa on mukana:

· Oha-forumin yhteistyö valintaperustetyössä, myös alakohtaisesti
· Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen



· Oikeustieteellisen alan sähköisen valintakokeen pilotointi
· HY:n yo-tutkinnon lähtöpistemalleja kehitelty, tämän työn jatkaminen
· Taidealojen yhteistyö

Käytiin läpi muihin hankekoreihin tulevat hakemukset.

6. Opiskelijavalinta-asiat
Tuija esitteli ASPAn ja kshj ohryn kuulumiset (slidet muistion liitteinä 3., 4. ja 5.).

a. ASPAn kuulumiset (kokous 19.10.)
b. Kshj ohry:n kuulumiset (kokous 25.10.) (mm. 2018 aikatauluista)
· Sähköinen asiointi keväällä 2017: tuloskirje täysin sähköinen.
c. Muut valinta-asiat
· 2018 yhteishakujen aikataulusta on äänestetty ja näyttää siltä, että edelleen tulee

olemaan kaksi hakuaikaa, kehry vielä päättää.
Vastaanottamispäivämääristä on tiedotettava tehokkaasti hakijoille.

Stipendijärjestelmään liittyen on tullut esiin kysymyksiä, kun stipendin saanut esim. sairastuu
tai saa lapsen Suomessa, mitä tapahtuu stipendille (Hanken selvitellyt Kelan, Poliisin ja Migrin
kanssa). Hanken tekee kirjallisen selvityspyynnön ja pyytää ensin kommentteja OHA-forumilta.

7. Muut asiat
Pikkujoulut 14.12. ja kokous 15.12. Tampereella.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.


