
OHA-forumin kokous

Aika: 26.8.2016 Klo 12-14
Paikka: https://connect.funet.fi/tty_opal/

Läsnä:
Kirsi Aalto, TTY, pj.
Tove Ahlskog-Pursiainen, Hanken
Francesca Cucinotta, VY
Kaisa Keskitalo, TTY (kohdat 1.-2.)
Henna Koskimäki, TTY, siht.
Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto
Mats Lindfelt, ÅA
Tuula Maijanen, JY
Päivi Pakkanen, HY
Tuija Pasanen, UEF
Eva Maria Raudasoja, OY
Petri Sjöblom, TY
Milla Vaisto-Oinonen, Aalto-yliopisto
Erja Widgren-Sallinen, UEF
Eija Zitting, Aalto-yliopisto

Muistio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07.

2. Opiskelijavalinta-asiat
a. Tiedoksi: Valintaperustetyö / tekniikan alan DIA-yhteisvalinnan toimintamallin esittely

DIA työryhmän pj. Kaisa Keskitalo kertoi DIA-yhteisvalinnasta:
· Mukana ovat kaikki di-koulutusta antavat yliopistot
· Toiminnasta on sovittu sopimuksella, joka uusittiin muutama vuosi sitten
· Kukin yliopisto maksaa ensisijaisiin hakijamääriinsä suhteutetun summan

koordinaattoriyliopistolle vuosittain.
· DIA-valinta on organisoitunut

§ DIA-ohjausryhmään (vararehtori/dekaani)
§ DIA-työryhmään (hakijapalvelut yo:ttain, päälliköistä sihteereihin)
§ Operatiiviseen johtoon (ylivalvoja, di-valinnanjohtaja ja a-valinnanjohtaja)
§ DIA-koordinaattorina toimii Aalto, jossa 1htv panos

Koordinaattori koordinoi työryhmän toimintaa, jonka tehtävä on toteuttaa dia-valinnat
kokonaisuudessaan. Operatiivinen johto huolehtii valinnan kehittämisestä ja valintakokeiden
laadinnasta ja tarkastuksesta. Valintaperusteet ovat olleet samankaltaiset jo pitkään:
matematiikan, kemian ja fysiikan kokeet, yhdessä sovittu tietty alin pistemäärä,  jolla voi tulla
valituksi. Yliopisto päättää itse sekä hakukohteet että valittavien määrän. Valintakokeiden
kysymykset perustuvat lukion oppimääriin.
DIA-yhteisvalinnan ulkopuolella tapahtuvan siirtohaun periaatteita ei olla yhtenäistetty, mutta
keskustelua on käyty.

Tuija lisäsi, että siirtohaun velvoittavuutta selvitellään parhaillaan.



b. Muut valinta-asiat
i. Miten etenee toisen asteen todistusvalinnan kautta tulevien arvosanojen huomioiminen

yliopistojen opiskelijavalinnoissa, OKM:n työryhmän työskentelyn eteneminen?

Riikka Valkonen Jyväskylän yliopistosta on mukana työryhmässä. Ryhmä on kokoontunut
2 kertaa. Keskustelua on käyty mm. seuraavista aiheista: valintakokeita on liikaa ja ne
tulevat kalliiksi, valmennuskurssien takia on epätasa-arvoista, mikä on valintakokeiden
tuoma lisäarvo, pitäisikö valintaperusteiden voimassaoloaika olla pidempi?
Nyt selvitetään, kuinka suuri osa valitaan pelkän yo-tutkinnon perusteella.

Myös toinen työryhmä on asetettu, jonka tehtävänä maaliskuun loppuun mennessä
selvittää ylioppilastutkinnon kehittämistä, jäsenenä lähinnä lukioiden edustajia.

ii. Esitellään seuraavassa kokouksessa kauppatieteiden yhteisvalinta-mallia. Tehdään
parannettu malli alakohtaisesta vastuukorkeakoulu-mallista seuraavaan kokoukseen.
Tuija kysyy esittelijää UEF:sta.

iii. OPH on pyytänyt korkeakouluilta yhteishaun prosessiin liittyvää palautetta ja
parantamisehdotuksia 31.8. mennessä.
Palautteen pohjalta järjestetään seminaari OPH:ssa 12.9. Sinne voi osallistua 1/kk sekä
aspa-ryhmän puheenjohtajisto.

iv. Vararehtorikokouksessa HY esittänyt hanketta yo-tutkinnon käyttämisestä osana
valintoja, tavoitteena kansallinen valintamallin kehittäminen.

3. Ilmoitusasiat
a. Kielitestit: UNIFI lähetti kesäkuussa kirjeen Opetushallitukseen pääjohtaja Aulis Pitkäselle sekä

tiedoksi Tapio Kosuselle OKM:ään (löytyy myös OHA-Eduunista). OPH vastasi, ja asiaan luvattiin
palata elokuussa. Henna seurailee tilannetta.

b. Prosessi UNIFI-yhteistyöhön: yhteys vararehtoreihin ja rehtoreihin kuntoon (tapaaminen Leena,
Eva ja Henna syyskuussa.)

c. Henna ollut yhteydessä kv-päällikköverkostoon yhteistyön tiivistämiseksi. Henna menossa
loppuvuodesta heidän kokoukseen kertomaan OHA-forumista ja juttelemaan yhteistyöstä.
Henna pyytää kokousmuistiot nähtäväksi. Pyydetään myös heiltä joku meidän kokoukseen.

d. Koordinaattorin rekrytointi-ilmoitus on tehty vapaasti käytettäväksi koordinaattorin etsintää
helpottamaan. (Löytyy Eduunista)
Haku laitetaan Oulun yliopiston nimiin, ja kiinnostuksensa tehtävää kohtaan voi ilmoittaa
Evalle.

e. Lausuntopyynnöt & vastaukset
Ei ehditty tehdä yhteistä kantaa lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, OKM/24/010/2016
UNIFI:lle, mutta viestiteltiin ainakin TTY:n ja OY:n lausunnot UNIFI:lle tiedoksi. UNIFIn lausunto
on nähtävänä Eduunissa.

f. Synergian varapj vaihtuu
Uusi varapuheenjohtaja on haussa edellisen vaihdettua työnantajaa.

g. KOOTuki-työryhmä on aloittanut työn sähköiseen osaamisen osoittamiseen liittyvän toiminnan
kehittämiseksi.
Henna laittaa Eduuniin näihin liittyen keskustelunavauksen / kommentointipyynnön. Kysytään
mm. nykyisiä kokeiluja tai suunnitelmia valintakokeiden sähköistämisestä. Dl 7.9. (KOOTuki-
kokous 14.9.).



DIA-kehittämistyöryhmässä pääsykokeiden sähköistämistä on sivuttu, yhteydessä yo-kokeen
uudistukseen.

4. Yhteistä sopimista vaativa asia: Toimintasuunnitelman ja vuosikellon hyväksyminen,
puheenjohtajiston tehtävät ja toimintamalli

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja vuosikello pienin täsmennyksin (muistion liitteinä 1. ja 2.) ja
päätettiin täydentää niitä tarpeen mukaan.
Puheenjohtajiston tehtävät ja toimintamalli tarkennetaan syyskuun kokouksessa.

5. Syksyn asiat
· Opintoasiainpäivien tilannekatsaus: 177 ilmoittautunutta, järjestelyt kunnossa
· Alakohtaisen valintaperustetyön kehittäminen jatkuu
· KOOTuki: sähköinen osaamisen osoittaminen
· Prosessien esittelyt lokakuun kokoukseen: LY/L2, JY, TY, MPKK, LUT, UEF, VY
· Keskustelu UNIFI:n kanssa jatkuu: koulutuksen laadunhallinta ja -arviointi, kolmas auditointikierros,

KARVI+OPH-yhdistyminen sekä UNIFIn visiotyön tulokset
· Synergian Termityöpaja 14.-15.11. Turussa

6. Muut asiat
a. Puolustusvoimat on järjestämässä 1.9.2016 Pääesikunnan johtamana seminaarin, jossa aiheena

on ”koulutuksella valmiutta”. Onko kukaan menossa?
Sanna Kotajärvi-Söderholm Taideyliopistosta ja Perttu Puska/Aalto-yliopistosta ainakin.

7. Seuraava kokous
Opintoasiainpäivillä 29.9.2016 klo 16.00-17.30.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00


