
 
 

 
OHA-forumin kokous 
  
Aika: pe 24.3.2017 klo 9.00-11.00 
Paikka: Etäkokous 
Yhteysosoite: https://connect.funet.fi/tty_opal/ (kalenterikutsu) 
Materiaalit:  
E-duuni OHA-forumin työtila (tiedostot – kokoukset 2017 – kansio 0324) 
Vierailijat:  
Jonna Korhonen, CSC, asiakohta 8, ei osallistunut kokoukseen 
Kaisa Keskitalo, HAPA-verkoston varapuheenjohtaja, asiakohta 5 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1 Kokouksen järjestäytyminen 
Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtajana toimii Kati Kettunen. 
Päätös: Todettiin osallistujat. 
 

2 Asialistan hyväksyminen 
Käydään läpi asialista ja sovitaan asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu. 
Päätös: Käytiin läpi asialista, todettiin Anna Johanssonin tilannekatsaukset lisäyksinä muihin 
asioihin. 
 

3 OKM kärkihankeseminaari 16.3. 
Asiaa kokouksessa esitteli Kati Kettunen.  
 
Ristiinopiskeluhankkeella on tärkeä rooli kehitystyössä tähän kytkeytyen. Kärkihakkeet 
tuovat esille erityisesti yhteisesti järjestettävän opetuksen opintohallinnon järjestelmille 
tuomat tarpeet, jotka on tärkeää tunnistaa ja hyödyntää kehitystyössä. Todettiin tärkeäksi 
seurata jatkossa OHA foorumilla erityisesti ristinopiskeluhanketta ja valintoihin liittyviä 
hankkeita. KOOtukiryhmä on kutsumassa myös valintahankkeet ja ristiinopiskeluhankkeen 
kokoukseensa. Keskusteltiin tarpeesta rakentaa kv-haun ja -valintojen palveluja kehittävä 
hanke seuraavalle hakukierrokselle. Tätä tukemaan on tarpeen tehdä kuvaus koko 
prosessista. TaY Antti Mäen CSC:ltä tuella ovat valmiita käynnistämään kuvauksen, jonka 
pohjalta voidaan jatkaa keskustelua. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi Outi Tasalan KOOtuki ryhmälle tekemä yhteenveto tapaamisesta, 
(liite). KOOtukiryhmä on tarjonnut OHA ja Tietohallinnon foorumien tukea hankkeille 
ajatuksella, että ne löytäisivät hyvin opintohallinnon järjestelmäinfran tuekseen eivätkä 
lähtisi itse ratkomaan opintohallinnon järjestelmätarpeita yhteistyössään.  
 

  
4 Opiskelijavalintojen kehittämisen kärkihanke 

Asiaa kokouksessa esitteli Päivi Pakkanen. 
 

 Ohjausryhmä on nimetty (allekirjoitettavana); pj vararehtori Sari Lindblom, HY 

 Sopimukset luonnosvaiheessa, odottavat hyväksyntää, osatoteuttajille siirretään 
rahat heti, kun sopimus on allekirjoitettuna palautettu HY:lle 

 Muodostettu molempien korkeakoulusektoreiden valintaverkosto (VAVE) yhteistyön 
tueksi 

https://connect.funet.fi/tty_opal/


 
 

 Jäsenet molemmista sektoreista: OHA-ryhmien pj:t, ASPA-ryhmän pj:t, hankkeiden 
projektipäälliköt, yliopistojen hakijapalveluiden verkoston (HAPAn) pj ja OPH:n 
edustaja  (opintopolku.fi palvelu) 

 Ensimmäinen tapaaminen 21.3. 
o tunnistettiin yhteiset tarpeet ja yhteinen tahtotila 
o sovittiin, että aloitetaan lähtöpisteiden yhtenäistämisellä, joka saatava 

valmiiksi mahdollisimman pian vaikuttaa alakohtaisten ryhmien 
työskentelyyn 

o päätettävä, milloin uusi pisteytysmalli voidaan ottaa käyttöön (siirtymäaika 
lukiolaisille) 

o tiedotussuunnitelman laatimisella toiselle asteelle 
o todettiin haasteeksi kokonaiskoordinointi niin, että alakohtaisesti ei lähetä 

kehittämään omia ratkaisuja 

 seuraava tapaaminen 12.5. 

 tapaamiskertojen välissä OHA-ryhmien välityksellä hanketta edistetään edelleen 
omissa korkeakouluissa, akateeminen johto pidettävä ajantasalla hankkeen vaiheista 

 KSHJ-ohjausryhmä seuraa myös hankkeen etenemistä ja tarvittaessa tekee 
korkeakouluille linjausehdotuksia 

 

Päätös: Päätettiin perustaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä, jossa 

suunnitellaan kärkihankkeiden kannalta yhteiset asiat, kuten esimerkiksi 

ylioppilastutkintotodistusten pisteitys. Työryhmään kutsutaan mukaan myös 

valtakunnallisten valintayhteistyöverkostojen edustus. Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä 

on suunnitella tarkempi tavoite, aikataulu ja prosessi lähtöpisteytyksen yhtenäistämiseksi. 

OHA-foorumin jäsenehdotukset työryhmään pyydetään toimittamaan 

paivi.pakkanen@oulu.fi perjantaihin 31.3. mennessä. 

5 Opiskelijavalintojen ajankohtaiskatsaus 
Asiaa kokouksessa esitteli Kaisa Keskitalo. 
 
HAPA-ryhmä on viimeksi valmistellut valintasuositukset OHA-foorumin toimeksiannon 
mukaisesti. Keskustelua on käyty uusien ohjausalojen käyttöönotosta 
hakijamarkkinoinnissa/hakuohjeistuksessa, mikä käytäntö on jo käytössä Oulun yliopistossa. 
Edellisessä kokouksessa käsitelty myös SORA-asioiden tilannetta, lukuvuosimaksuihin 
liittyvät prosessit ja kv-valintojen kehittämistarpeet, erityisesti hakemusten käsittelyyn 
liittyvät kysymykset. Lisäksi HAPA-ryhmässä on keskusteltu yhteisten koulutustilaisuuksien 
järjestämisestä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että VAVE-toiminta tukee myös HAPA-verkoston 
toimintaa. 
 

6 Uusi KSHJ-toimintamalli 
Asiaa kokouksessa esitteli Eva Raudasoja.  
Korkeakoulujen valintaverkostojen asiantuntijat (VAVE) kokoontuvat säännöllisin väliajoin ja 
keskustelevat opiskelijavalintojen kehittämisen tilanteesta ja yhteistyötarpeista. VAVEn 
kokoonpano: Tapio Rimpioja, Eva Raudasoja, Marko Borodavkin (AMK-kärkihanke), Päivi 
Pakkanen ja Ulla Sarajärvi (YO-kärkihanke), Gurli-Maria Gardberg ja Hanna-Mari Rintala 
(ASPA-puheenjohtajat), Milla Vaisto-Oinonen (HAPA-puheenjohtaja, varalla Kaisa Keskitalo) 
ja Merja Väistö (OPH – KSHJ-ohjausryhmän sihteeri).  

mailto:paivi.pakkanen@oulu.fi


 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että KOOTuki-ryhmä ja VAVE-ryhmä tulevat tekemään 
tiivistä yhteistyötä opiskelijavalintoihin liittyvän palveluiden sähköisen asioinnin 
kehittämisen osalta. 
 

7 OHA-koordinaattori 
Asiaa kokouksessa esitteli Eva Raudasoja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Mahdolliset kommentit hakukuulutuksen sisältöön pyydetään 
toimittamaan eva.raudasoja@oulu.fi perjantaihin 31.3.2017 mennessä. 

  
8 Muut asiat 

 
EMREX-järjestelmä, tilannekatsaus 
Asiaa kokouksessa esittelee Jonna Korhonen, CSC. 
Lisätietoa EMREX järjestelmästä löytyy osoitteesta www.emrex.eu. 
 
TIETOSUOJA-ASIAT 
Anna Johansson: ARCADAn tietosuoja-aiheisen seminaarin terveiset ja 
tietosuojakäytänteiden tilanne 

 
KOULUSIVISTYSKIELI 
Anna Johansson: Status update ja päivitetty esitys; AMK ja OKM 
 
”Akvaariorakkautta? – EXAM-käyttäjäpäivät” 
Tilaisuus järjestetään keskviikkona 29.3.2017 klo 9:30-15:30 Tampereen 
ammattikorkeakoululla. Ohjelmaan sisältyy myös Exam-järjestelmän uusimman version 
julkistustilaisuus. Lisätietoa: http://akvaariorakkautta.tamk.fi/ 
 
Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät, Vaasa 9.–10.5.2017 
Kevätpäivien ilmoittautuminen on nyt avattu ja jatkuu 10.4. asti. Jälki-ilmoittautuminen 
korkeammalla hinnalla on mahdollista 24.4. saakka.  
Lisätietoa: https://www.novia.fi/kevatpaivat2017 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Emrex-järjestelmän esittelyä ei käsitelty. 
 

9 Seuraava kokous 
 
Seuraava OHA-forumin kokous on torstaina 20.4.2017 klo 10 -15, paikka Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu, neuvotteluhuone H535. Käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16, 00100 
Helsinki. 
 

10 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50. 

 

Muistion vakuudeksi, 

Eva Maria Raudasoja 
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