OHA-forumin kokous
Aika: 29.9.2016 Klo 16.00-17.30
Paikka: Opintoasiainpäivillä, Tallink Silja Baltic Princess välillä Tukholma-Turku
Läsnä:
Kirsi Aalto, pj., Tampereen teknillinen yliopisto
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Johanna Anttonen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Francesca Cucinotta, Vaasan yliopisto
Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto
Anna Johansson, Aalto-yliopisto
Kati Kettunen, Helsingin yliopisto
Henna Koskimäki, siht., Tampereen teknillinen yliopisto
Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto
Miia Turtiainen, Itä-Suomen yliopisto
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Tuula Maijanen, Jyväskylän yliopisto
Hannele Markkanen, Helsingin yliopisto
Mikko Markkola, Tampereen yliopisto
Päivi Pakkanen, Helsingin yliopisto
Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto
Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
Petri Sjöblom, Turun yliopisto
Timo Syrjälä, Aalto-yliopisto
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto-yliopisto
Miia Vanhainen, LUT
Erja Widgren-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
Satu-Tuulia Vuoksenranta, MPKK
Terhi Yliniemi, TTY
Eija Zitting, Aalto-yliopisto

MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03. Uudet jäsenet esittäytyivät.
2. Ilmoitusasiat
a. Siirto-opiskelijat, joiden alkuperäinen opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2017, eivät ole
lukuvuosimaksuvelvollisia. Lukuvuosimaksuvelvollisuus koskee uusia opiskeluoikeuksia, ei
vanhoja (ja mahdollisesti siirtyviä).
b. Lukuvuosimaksuohjetta on päivitetty maksujen palautusten osalta. Ohjeet on julkaistu
Opintopolussa.
Esimerkiksi Taideyliopistossa 3-3,5 v mittaisissa maisteriohjelmissa opiskelija voi saavuttaa
sellaisen kielitaidon, jotta voi jatkaa opintojaan suomen kielellä loppuopintojen ajan. Tällöin
hänet vapautettaisiin lukuvuosimaksuista.
c. Kuulumiset KOOTuki-ryhmästä

•

•

•
•

Ministeriö on halunnut käynnistää yhteistyötoimenpiteitä, miten tietojärjestelmillä voidaan
tukea ristiinopiskelua ja yhteisen opetuksen rakentamista. Ministeriö lähetti Peppi-konsortiolle,
OTM- ja Oodi-konsortioille kyselyn voivatko lähteä tähän yhteistyöhön. Tämä työ on nyt jäissä
kunnes rake-hankkeet etenevät.
Teemana oli myös ns. MyData-keskustelu. Miten ja millä keinoilla ja periaatteilla yliopistojen
opiskelijarekistereissä olevia tietoja voidaan luovuttaa yksilöille ja miten uuden tietosuojaasetuksen vaatimukset otetaan huomioon. CSC kehittäisi ja edistäisi asiaa mielellään - toisaalta
yliopistot haluaisivat ensin päättää omista toimintatavoistansa.
ICT-ohjausmallista keskusteltiin.
KOOTuki-yhteistyöryhmän puheenjohtajuus jatkuu edelleen yliopistopuolella, OHA-forum
keskustelee lähiaikoina, kuka voisi olla puheenjohtajana Katin jälkeen.

d. KV-tutkinto-opiskelijoiden pankkiasiat, tilannekatsaus
Zitting kertoi, että Finanssialan keskusliitolla on huonosti mahdollisuuksia puuttua asiaan.
Pankeilla on oikeus valita asiakkaansa ja lisäksi rahanpesun, terrorismin ja taloudellisen
rikollisuuden ehkäisyyn liittyvä lainsäädäntö määrää tiettyjä menettelytapoja. Keskustelu on
käytävä suoraan pankkien kanssa, pääkonttorien yhteyshenkilöiden kautta. Aalto-yliopiston
edustaja jatkaa asian edistämistä. Sovittiin, että yritetään saada myös SYL mukaan.
e. Kuulumiset UNIFI-tapaamisesta
Eva ja Henna kävivät UNIFIssa vierailulla 26.9.. Keskusteltiin yhteistyön tehostamisesta.
Sovittiin, että Leena tulee kokouksiimme 26.10. ja 15.12. ja lisäksi tapaamme kokousten välissä
kerran ja työstämme yhteistyömallia eteenpäin.
f.

OHA-laki+OKM:n lakimiesten tapaaminen oli syyskuussa, Anna lähettää yhteenvedon. Yhteistyö
toimii erinomaisesti.

g. Arkistolaitos on antanut päätöksen (19.9.2016 AL/3004/07.01.01.03.01/2015 ) Yliopistojen ja
tiedekorkeakoulujen eräiden asiakirjojen ja tietojen pysyvästä säilytyksestä (saatavilla
https://confluence.csc.fi/download/attachments/62755590/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2C
%20Yliopistojen%20ja%20tiedekorkeakoulujen%20er%C3%A4iden%20asiakirjojen%20ja%20tiet
ojen%20pysyv%C3%A4%20s%C3%A4ilytys.pdf?version=1&modificationDate=1474890444195&
api=v2)
"Kaikki yliopistojen opiskelijatietojärjestelmiin viedyt ja vietävät opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot sekä muut tiedot
säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa niin pitkältä ajanjaksolta kuin
tiedot ovat sähköisessä muodossa. Tiedot säilytetään XML-rakenteessa tai
muussa pitkäaikaissäilytykseen sopivassa rakenteisessa muodossa. Vastaavat
tiedot paperille tulostettuina ovat 1.1.2015 alkaen määräajan säilytettäviä.
Myös ennen vuotta 2015 opiskelijatietojärjestelmistä paperille tulostetut tiedot
voidaan hävittää, jos tiedot säilyvät opiskelijatietojärjestelmissä XMLrakenteessa tai muussa pitkäaikaissäilytykseen sopivassa rakenteisessa
muodossa tai ovat myöhemmin tällaiseen muotoon muunnettavissa. "
3. Opiskelijavalinta-asiat
a. Valintaperustetyö: kauppatieteen yhteisvalinnan käytännöt ja toimintamalli
Milla esitteli kauppatieteen yhteisvalinnan toimintamallia (muistion liitteenä 1.).
Hanken ja Åbo on tulossa mukaan kauppatieteen yhteisvalintaan.
b. Sora-yhteistyö
ASPA-ryhmä ehdottaa, että tehdään oma yhteistyön prosessipohdinta yliopistosektorilla. AMKsektorin tekemät sora-ohjeet on koettu raskaiksi. Perustetaan pieni työryhmä: Edustajat Oulun

yliopistosta, Åbo Akademista, Itä-Suomen yliopistosta/psykologia, Timo Syrjälä Aaltoyliopistosta ja Tiina Kainulainen/HY. Prosessi valmiiksi ensi syksynä. Osallistujat ilmoitetaan
Timolle.
c. Muut ajankohtaiset valinta-asiat:
• Kehryn työpaja 2.9.
Yhteishaun tulevaisuudesta on keskusteltu. Esillä on ollut neljä vaihtoehtoa, joista on
äänestetty, jonka jälkeen on tullut vielä uusi ehdotus. UNIFI kannattaa yhtä hakuaikaa. Jos on
vain yksi hakuaika, amk:t järjestävät kv-hakunsa erillishakuina. Kehryssä vielä käsitellään asiaa.
Yksi yhteishaun hakuaika, ehkä maaliskuussa, on nyt vahvoilla. Asia tulee vielä
kommenttikierrokselle korkeakouluihin.
•

HAPA-ryhmän kuulumiset, kokous 8.9.
Yhteisiä valintaperustesuosituksia on lähdetty työstämään niiden osa-alueiden osalta, joista se
on helpoin aloittaa: SORA, kielitaidon todentaminen, yleinen hakukelpoisuus, kvylioppilastutkinnot, esteettömyys, turvapaikanhakijat.

•

ASPA-ryhmän kuulumiset, ed. kokoukset 31.8. ja 22.9.
ASPAssa on nyt paljon asioita ja on perustettu paljon työrukkasia. Valintakokeet laitetaan
OPH:n wikialustalle nähtäville. Tuloskirjeprosessi syksyllä on samanlainen kuin keväällä.
Paperien poistuminen tässä prosessissa on tuonut huomattavia säästöä. Ilmoittautumisajan
yhtenäistäminen näyttää mahdottomalta. Hanken ja Åbo Akademi järjestävät yhteisen
kielikokeen. Hapa/ASPA-asioita on jatkossakin katsottava yhdessä ja OHA-forum pidettävä
mukana valmisteluissa.

•

Kshj-ohryn kuulumiset (kokous 19.9. ml. OPH:n työpaja 12.9.)

d. Tiedoksi: KSHJ-ohryn tulevat syksyn kokoukset:
•
ti 25.10. klo 9.30-12.30 (läsnä), OKM Helsinki
•
pe 4.11. klo 9.30 (etä)
•
pe 16.12. klo 9.30-12.30 (läsnä), OKM Helsinki
4. Puheenjohtajiston tehtävät ja toimintamalli tarkennetaan.
Puheenjohtajistoon on kuulunut: Kirsi Aalto, Eva Raudasoja, Eija Zitting ja Henna Koskimäki.
Sovittiin seuraavaa:
a. Uusi puheenjohtajisto valitaan vuoden viimeisessä kokouksessa 15.12.2016, kun pj ja
koordinaattori vaihtuvat.
Puheenjohtajistoon voisi olla hyvä lisätä KOOTuki-ryhmän jäsen ja Hapa-ryhmän puheenjohtaja.
b. Nykyinen puheenjohtajisto valitsee toimintasuunnitelmasta tänä lukuvuonna painotettavat ja
eteenpäin vietävät asiat sekä ennakoi vuosikellon avulla, mitä esim. opiskelijavalinta-asioita
täytyy käsitellä ja milloin.
Keskusteltiin, voisivatko hapa-päälliköt organisoitua vahvemmin ja itsenäisemmin. Valinta-asiat
voitaisiin tuoda OHA-forumiin enemmänkin tiedoksi-asioina tai muulla tavoin pienemmässä roolissa
kuin nykyään.
5. Lukuvuosimaksutyöryhmän jatkosta ja kokoonpanosta päättäminen.

Työryhmän toimikautta on syytä jatkaa, sillä lukuvuosimaksuun liittyen olisi hyvä edelleen varmistella
tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä ja olla valmiudessa linjaamaan sellaisia asioita, mitä emme nyt osaa vielä
ennakoida.
Sovittiin lukuvuosimaksutyöryhmän jäseniksi: Petri Sjöblom (TY), Janne Hokkanen (LUT), Tea Vellamo
(TTY) ja Mervi Rantanen (Aalto).
6. Koordinaattorin valinnan aikataulu
Sovittiin, että ilmoittautumiset tehtävään on tehtävä 30.10. mennessä Evalle: eva.raudasoja@oulu.fi.
Katsotaan tilannetta myös seuraavassa kokouksessa 26.10.2016.
7. Muut asiat
a. Seuraavat kokoukset: 26.10. klo 10-15 HY/Runeberg-sali, 24.11. etäkokous klo 9-11, ja 14.12. illalla
pikkujoulut Tampereella ja 15.12. kokous Tampereella klo 9-15.
b. Hannele tekee alustavan ehdotuksen kielitaito-osion muokkaamisesta tutkintotodistuksiin. Tehdään
yhteinen esitys ministeriöön.
c. Lukuvuosimaksujen apurahajärjestelmissä on mahdollista, että summat menevät verotettavan rajan
(n. 20 000 €) yli (veroprosentti 7 % ylittävältä osalta), jos lukuvuosimaksun lisäksi saa esim.
elinkustannusapurahaa. HY hankkii sitovan ennakkoratkaisun verohallinnolta.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.22.

