
 
 

OHA-forumin kokous  
Muistio  

 

Aika: to 31.8.2017 klo 9-11 

Paikka: Etäkokous, AC: https://connect.funet.fi/ohaforum/ 

 

Materiaalit:   

E-duuni OHA-forumin työtila (tiedostot – kokoukset 2017 – kansio 0831)  

 

Käsiteltävät asiat  
  

1 Kokouksen järjestäytyminen  

Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtajana toimii Petri Sjöblom.  

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04. Läsnäolijat on todettu muistion lopussa.  
  

2 Asialistan hyväksyminen  

Käydään läpi asialista ja sovitaan asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu.   

Päätös: OHA-koordinaattorin esittäytyminen siirretiin kohdaksi 3 ja vastaavasti 

kokouskäytännöt kohdaksi 4. Asialista hyväksyttiin edellä kuvatuin muutoksin.  

 

3 Uusi OHA-koordinaattori Laura Pellikka esittäytyy  

  

4 OHA-forumin kokouskäytännöt 
 Käytetään jatkossa Aalto-yliopiston AC-kokoustilaa 

https://connect.funet.fi/ohaforum/ 
 OHA-forumin sähköpostilista siirtyy TTY:ltä Aalto-yliopistoon, uuden listan tiedot 

lähetetään heti, kun saadaan päivitetyt tiedot listan jäsenistä. Kutakin yliopistoa 
pyydetään tarkastamaan omat edustajat listalla. (liite) 

 Mahdolliset muutokset OHA-forumin jäsenistössä. Muutokset voi ilmoittaa OHA-
koordinaattorille. 

 Syksyn teemoja:  
o KV-liikkuvuusverkoston perustaminen 
o Kaksoistutkinnot 
o Kärkihankkeen tilannekatsaukset joka kokouksessa 
o Uusien kärkihankkeiden haku 
o Siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus 
o Ehdolle UNIFI-vararehtorikokoukseen teemaksi opiskelijavalintojen 

kehittäminen 
o Laadullinen työllistyminen 

 Syksyn kokousajat:  
o 31.8. klo 9-11 (etä) 
o 22.9. klo 9.30-14.30 (f2f) 
o 27.9. klo 13-15 (f2f) verkostotapaaminen opintoasiainpäivät 
o 13.10. klo 9.30- 14.30 (f2f) 
o 20.11. klo 9-15 (f2f) UNIFIn kanssa 
o 15.12. klo 9.30-14.30 (f2f), pikkujoulut 14.12. illalla 

https://connect.funet.fi/ohaforum/
https://connect.funet.fi/ohaforum/


 
 Päätös: Käytiin läpi kokouskäytännöt ja teemat. OHA-koordinaattori laittaa 

kokouksista kalenterikutsut, kun jäsenlista on päivitetty syyskuussa. Sovittiin, että 
työryhmien edustajat käydään läpi seuraavassa f2f-kokouksessa syyskuussa.  

 
  

 

5 OHA-forumin rahoitusosuudet 2017-2020  

Käytiin läpi rahoitusosuudet yliopistoittain uudelle rahoituskaudelle. (liite)  

Päätös: OHA-forum hyväksyi laskutusosuudet liitteen mukaan.  

  

6 Kärkihankekatsaus  

 Meneillään olevat kärkihankkeet, tilannekatsaus Kati Kettunen esittelee, 

yhteiskeskustelu CSC:n roolista kärkihankkeiden koordinoijana (liite) 

 OKM opiskelijavalintojen kärkihanke tilannekatsaus Päivi Pakkanen esittelee (liite) 

 Kärkihankehaku 2, valmistautuminen yhteiskeskustelu 

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-

kehittamishankkeet  

Päätös: Käytiin läpi hankkeiden tilanne ja keskusteltiin jatkosta.  

 

7 OHA-forumin verkostotapaamisten koordinointi 

Koordinointityöryhmä ei ole kokoontunut keväällä OHA-koordinaattorin puuttuessa. 

Uudelleen käynnistetään työ syksyn aikana ja sovitaan kuka toimii puheenjohtajana 

ryhmässä.   

Päätös: Keskustellaan aiheesta tarkemmin seuraavassa kokouksessa ja sovitaan ryhmän 

kokoonpano.  

 

8 Laadullinen työllistyminen Petri Sjöblom esittelee.  

Keskustellaan laadullisen työllistymisen tiedonkeruusta ja toteutustavasta osana uutta 

rahoitusmallia. 

Päätös: OHA-forum tukee keskitettyä tiedonkeruuta ja Aarresaari-verkoston rahoitusta 

ARVO-järjestelmään tarvittavan lisäosan kehittämiseksi. Asia otetaan keskusteluun yhdessä 

UNIFIn kanssa ja määritellään tarkemmin sitoutuminen hankkeeseen.  

 

9 Siirto-opiskelijavalinnan ohjeiden päivittäminen Milla Vaisto-Oinonen esittelee 

Siirto-opiskelijavalinnan osalta on tullut esiin tarve kehittää ja selkiyttää käytänteitä eri 

yliopistoissa ja yliopistojen välillä.  

Päätös: OHA-forum antaa OHA-koordinaattorille toimeksiannon kehittää toimintatapoja 

yhdessä HAPA-verkoston ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.  

 

10 Muut asiat 

 Opintoasiainpäivät 2017: Oppimisen seuraavat 100 vuotta 

Aika ja paikka: 27.-28.9.2017 Aalto-yliopisto, Otaniemi 

Verkkosivut: https://blogs.aalto.fi/opintoasiainpaivat2017/  

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.! Lomakkeessa on ollut jokin vika ja osa on saanut 

ilmoituksen, että päivät ovat täynnä, mutta näin ei ole, vaan mukaan mahtuu eikä 

kiintiöitä eri yliopistoille ole asetettu.  

 Lauri Lehtovaara haluaisi tulla kertomaan OHA-forumille tutkintotodistusten 

verifioinnista, alustavasti sovittu, että hän tulee opintoasiainpäivien OHA-forumin 

verkostotapaamisen yhteyteen.  

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-kehittamishankkeet
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-kehittamishankkeet
https://blogs.aalto.fi/opintoasiainpaivat2017/


 
 NordForumin Free Flow of Information in Education -seminaari 20-21.9. Hankenilla 

(liite) 

o Ilmoittautuminen: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/653  

 Ristiinopiskelun kehittämishankkeen puolelta on tullut pyyntö päästä OHA-forumin 

kokoukseen opintoasiainpäiville esittelemään hanketta. Katsotaan mahtuuko 

esittely kokouksen asialistalle. Hankkeen eduuni-työtila löytyy täältä: 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817  

 

  

10 Seuraava kokous f2f 22.9.2017 klo 9.30-14.30 Aalto-yliopistolla (Töölö, 

Kauppakorkeakoulun päärakennus sali A-309). 

 

11 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35. 

 

Läsnä:  

Petri Sjöblom (pj) 
Laura Pellikka (siht) 
Petri Soppi 
Francesca Cucinotta 
Linda Gerkman 
Tuula Heide 
Mari Ikonen 
Päivi Pakkanen 
Merija Timonen 
Kaisa Keskitalo 
Tuula Maijanen 
Janne Hokkanen 
Mikko Markkola 
Eija Zitting 
Sanna Kotajärvi-Söderholm 
Miia Turtiainen 
Milla Vaisto-Oinonen 
Kati Kettunen 
Hannele Markkanen 
Terhi Yliniemi 

 

  

https://forma.hanken.fi/lomakkeet/653
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817

