OHA-forumin kokous
Aika: pe 15.12.2017 klo 10.00-14.00
Paikka: Tampere, TTY:n päärakennus (Korkeakoulunkatu 10), kokoustila Koivu 3.krs
Materiaalit:
E-duuni OHA-forumin työtila (tiedostot – kokoukset 2017 – kansio 1215)
Vieraat:
Johanna Naukkarinen, puheenjohtaja PedaForum

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen järjestäytyminen
Todettin läsnäolijat.
Päätös: Puheenjohtajana kohdissa 1-3 toimi Petri Sjöblom ja Eva Maria Raudasoja toimi
puheenjohtajana alkaen kohdasta 4. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03. Läsnäolijat
on koottuna muistion lopussa.

2

Asialistan hyväksyminen
Käytiin läpi asialista ja sovitaan asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu.
Päätös: Asialista hyväksyttiin.

3

Siirto-opiskelijasuositus, Laura Pellikka
Siirto-opiskelijasuositusta on käsitelty HaPa-ryhmässä ja sen sekä palautteen ja kyselyn
vastausten perusteella vahvistetaan OHA-forumin uudistettu siirto-opiskelijasuositus
yliopistoille.
Päätös: Laura Pellikka esitteli päivitysehdotuksin siirto-opiskelijasuosituksen. Suositus
hyväksyttiin sovituin muutoksin.

4

Valintojen uudistus aikataulu, mitä milloinkin, Mari Ikonen ja Mikko Markkola
Todistusvalinnan 2020 osalta on sovittu, että pisteytyksistä ja osuuksista tiedotetaan
lukiolaisille toukokuussa 2018. Mistä kaikesta tiedotetaan ja mitä tulee olla yliopistoissa
päätettynä. Käydään läpi kaksi aikatauluesimerkkiä ja keskustellaan mitä valmistelua asia
edellyttää.
Alustuksen pohjalta todettiin aikataulun olevan todella tiukka ja uusien valintayhteistöiden
synnyttäminen on haaste. Yliopiston ja alan yhteiset linjaukset on haastava huomioida tällä
aikataululla. Jatketaan valintayhteistyön teemalla tammikuun kokouksessa, johon pyydetään
hankkeesta esitys asian tiimoilta. Oulun vararehtori ja UNIFIN vararehtorikokouksen
puheenjohtaja on käynnistämässä valintayhteistyöhön liittyvää kehitystä ja sen tiimoilta
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhteydessä UNIFIin ja tarkentavat asian
valmistelun aikataulua.

5

Opiskelijavalintojen uudistamishanke viestintä, Laura Pellikka ja Päivi Pakkanen
Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi on toimittanut viestintään liittyvää päivitystä (Liite).
Verkkosivujen tilannekatsaus, hankeen sivut ovat OHA-forumin sivujen alla.
Tarkasteltiin verkkosivujen sisältöä ja sovittiin tarkennuksista. Tarkennetaan hankkeen
asemaa yleisessä koulutuksen kentän kehittämistyössä ja selkiytetään OHA-forumin roolia.
Lisätään linkki amk:n hankkeen sivuille ja selvitetään millä tasolla ohjausryhmä tuodaan
esille verkkosivuilla. Sivut pidetään OHA-forumin verkkosivujen alla.

6

Maanpuolustuskorkeakoulun kuulumisia, Timo Vehviläinen
Timo Vehviläinen esittely Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa ja kuulumisia.

7

Opetuksen (pedagoginen) johtaminen ja tukeminen, Johanna Naukkarinen Pedaforum ja
Kirsi Reiman
Aiemmissa OHA-kokouksissa sovitusti käydään johdantokeskustelu teemaan liittyen.
Käytiin läpi alustusten sekä ryhmäkeskustelujen kautta aiheeseen liittyviä teemoja.
Todettiin, että tukipalveluja ja opetuksen johtamista ei ole mielekästä erottaa toisistaan ja
jatketaan suunnittelua asian osalta. OHA-forumissa mietitään verkostoja ja
kontaktirajapintoja. Sovittiin myös, että katsotaan pedaforumin kanssa yhteydenpitoa jatkoa
varten.

8

OHA-forumin edustajat työryhmissä, Francesca Cucinotta
Lukuvuosimaksutyöryhmään pyydetään nimeämään 1 kpl halukkaita henkilöitä
yliopistosektorilta. Ryhmä valmistelee lukuvuosimaksuihin liittyviä asioita OHA-forumin ja
AMK-opintoasiain ryhmän päätettäviksi. Se jakaa myös vertaistukea sekä toimii
verkostoitumisalustana sekä alustana viranomaisyhteistyölle. Edustajat: Amkopintoasiainpäälliköiden työvaliokunta nimesi LUVE-valmistelevaan työryhmään: Mirva
Huhta (Laurea ammattikorkeakoulu), Riikka Vanhanen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
sekä Airi Hirvonen (Haaga-Helia). OHA-forum: Francesca Cucinotta (Vaasan yliopisto) pj., Tea
Vellamo, (TTY), sihteeri sekä Sanna Heikkinen (Oulun yliopistosta) ja Elina Lehtimäki (HY).
Lisäksi haetaan Synergian alaiseen tiedon yhdenmukaistamista pohtivaan ryhmään 2-3
jäsentä yhteisLUVE:n piiristä.
Päätös: Vahvistettiin jäsenet lukuvuosimaksutyöryhmään. Vahvistetaan jäsenet synergian
alaiseen tiedon yhdenmukaistamista pohtivaan ryhmään seuraavassa kokouksessa.

9

Muut asiat
 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttö tilannepäivitys (Anna Johansson ja Erja
Widgrén-Sallinen)
 Tietosuoja-asetus, tilannepäivitys (tammikuussa laajempi) (Anna Johansson)
 Ristiinopiskeluhankkeen yhteistyö Pauliina Halmeen yhteydenotto, asiasta välitetty
sähköpostipyyntö: Yliopistojen OHA-forumissa oltiin syyskuussa valmiita aloittamaan
yhteinen keskustelu, jonka tavoitteena olisi aikaansaada korkeakoulusektorit ylittävä
yhteinen sopimusmalli/-mallit. Hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
 Tiedoksi: Arkistolaitoksen päätös AMK. Kansallisarkiston syyskuussa 2017 tekemä
päätös, käsitelty AAPA-verkostossa, jossa todettu tärkeäksi yhteistyön tarvetta. ItäSuomen yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto aloittamassa yhteistyötä saman



asian tiimoilta. Liite: Asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittäminen
korkeakouluissa
Ennakkotieto: Puheenjohtajahaku Synergia-ryhmä ja KOOTuki-ryhmä
Sekä Synergiaryhmän ja KOOTuki-ryhmän puheenjohtajatehtävät ovat tulossa
hakuun. Synergiaryhmän puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Janne Santala
(AMK) luopuu roolista. Tiedoksi: Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin projektipäällikkö
Tapio Ekholm Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajaksi
erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen Turun yliopistosta.
KOOTuki-ryhmän puheenjohtajana toiminut Kati Kettunen (YO) luopuu roolista.
OHA-foorumi käsittelee laajemmin eri työryhmien jäsenyyksiä ja puheenjohtajaasioita tammikuun 2018 kokouksessa.

10 Seuraava kokous
Aalto-yliopisto Otaniemi, Espoo (Otakaari 1, Y115) 19.1.2018, TEEMAKOKOUS: OHA-forumin
profiili ja toiminta sekä valintayhteistyö.
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.
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