OHA-forumin ja UNIFI ry:n yhteiskokous
Aika: ma 20.11.2017 klo 10-12
Paikka: Helsinki Helsingin yliopiston päärakennus, Runeberg-sali
Vieraat:
Ulla Sarajärvi, projektipäällikkö opiskelijavalintojen uudistamishanke
Katri Kleemola, projektisuunnittelija opiskelijavalintojen uudistamishanke

YHTEISKOKOUS UNIFIn KANSSA KLO 10.00-12.00,
Helsingin yliopiston päärakennus, Runeberg-Sali
1

Kokouksen järjestäytyminen
UNIFIn vararehtoreiden puheenjohtaja Ritva Pyykkö avasi kokouksen klo 10.00.

2

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

3

OHA-forumin esittely
Puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja esitteli OHA-forumin toimintaa.
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Opiskelijavalintojen uudistaminen
a) Opiskelijavalintojen uudistamishanke, tilannekatsaus
Projektipäällikkö Ulla Sarajärvi esitteli opiskelijavalintojen uudistamishankkeen tilanteen.
Sovittiin, että yliopistojen lausuntojen saamisen jälkeen uudistamishanke koostaa pisteytystyökalun kehitysehdotukset ja esittelee ne UNIFIn kokouksessa helmikuussa 2018. Lausunnot voi yliopiston lisäksi antaa olemassa olevien yhteisvalinta-alojen puolelta.
Alakohtainen yhteistyö valinnoissa erityisesti niiden alojen osalta, joissa sitä ei vielä
tehdä nähtiin erittäin tarpeelliseksi ja tätä halutaan kehittää ja tukea hanketta tässä työssä.
Monessa yliopistossa on käynnissä työ laaja-alisempien kandidaattiohjelmien kehittämisestä
ja se nähtiin mahdollisuudeksi myös luoda laajempia alakohtaisia valintayhteistyöaloja.
Todettiin 17.8.2017 OKM ja yliopistojen johdon välillä sovitun yhteispistevalinnasta luopumisen olevan voimassa. Todettiin myös aikatauluhaaste lukiolaisten näkökulmasta ja
myös valintoihin liittyvä aikatauluhaaste todistusvalinnan ja valintakokeen tarkoituksenmukaisen järjestämisen osalta.

b) Opiskelijavalintojen uudistaminen 2018 – 2020
Keskusteluasiat, Eva Maria Raudasoja
- Valintaperusteiden aikataulu: OKM on linjannut, että uudet valintaperusteet tulee olla
julkaistu elokuussa 2018. Lukioiden ja lukio-opiskelijoiden näkökulmasta tämä on kuitenkin melko myöhään. OHA-forum ehdottaa, että valintaperusteet julkaistaan jo toukokuussa 2018, jotta lukioilla ja oppilailla on riittävästi aikaa huomioida muutokset kurssi
ja ylioppilaskirjoitusten valinnoissaan.

Sovittiin, että toukokuussa 2018 tulisi jokaisella yliopistolla olla vahvistettuna todistusvalinnan kriteerit ja valintaosuudet. Tästä tulisi viestiä yliopistoissa mahdollisimman
pian, jotta tarvittavat päätökset ehditään tekemään. Hankkeen tapaamiset yliopistoissa
muistuttaa tästä.
Keskusteltiin viestimisestä alueellisesti opojen kautta. Tulee myös tähdentää, että valintaperusteet kokonaisuudessaan saattavat vielä tarkentua toukokuusta.
-

-

-
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Alakohtaiset pisteityskäytännöt yliopistoissa: Keskustelua pisteitysmallien soveltamisesta ja siihen liittyvien käsitteiden määrittelystä (esim. mitä tarkoittaa pääsykoe tulevassa mallissa 2020).
Laaja-alaisten kandidaattiohjelmien todettiin tarjoavan mahdollisuuden laajemman
valintayhteistyön luomiseen. Käytännön toteutukseen keskusteltiin erityisesti dekaanien
kanssa käytäviä keskusteluita ja alojen dekaanikokouksiin osallistumista. Hanke tuottaa
opintopolusta saadun hakukohdelistauksen avulla ns. ”hakukohdeniput”, joita voidaan
UNIFIn kommenttien ja yhteistyön kautta lähteä tukemaan alakohtaisen valintayhteistyön luomista aloille, joilla sitä ei vielä ole.
Valintakoeuudistus 2018: Lyhyen valmistautumisen määrittely ja erityisjärjestelyiden
huomioon ottaminen
Kokouksessa todettiin, että lyhyt valmistautuminen on yhdessä määritelty tarkoittaen
1kk valmistautumista valintakokeeseen. 17.8.2017 OKM:n ja yliopistojen johdon välisessä tapaamisessa on kuitenkin linjattu, että vuonna 2020 ei tulisi olla lainkaan valmistautumista valintakokeeseen. Tällöin valintakokeissa tulisi testata soveltuvuutta eikä
alan sisällön osaamista.
Yhteisistä erityisjärjestely yms. tarvittavista käytännöistä sovitaan OHA-forumissa.
Pisteytystyökalua koskevat lausunnot yliopistoilta: Miten lausunnot kerätään yliopistoissa?
Todettiin, että kukin yliopisto kerää lausunnot oman yliopistonsa rakenteen kannalta
tarkoituksen mukaisesti. Huomioon tulisi ottaa myös opiskelijajärjestöt. Yhteisvalintaa
tekevät alat voivat lausua itse tai liittää lausuntonsa kunkin yliopiston lausuntoon.

Yhteisen osuuden päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

LOUNAS KLO 12.00-13.00
OHA-FORUM KLO 13.00-15.00
Materiaalit:
E-duuni OHA-forumin työtila (tiedostot – kokoukset 2017 – kansio 1120)

Helsingin yliopiston päärakennus, Runeberg-sali
1

Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii Eva Maria Raudasoja.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. Todettiin läsnäolijat, lista läsnäolijoista
muistion lopussa.

2

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

3

UNIFI-kokouksen asioiden purku
Todettiin, että UNIFIn opetusvararehtorit-OHA-yhteiskokous oli hyödyllinen ja tarpeellinen.
Yhteiskokous pyritään vakiinnuttamaan joka syksylle. Tämä toive esitettiin yhteiskokouksessa myös UNIFIn opetusvararehtoreiden puolelta.
Kerrattiin yhteiskokouksessa sovitut asiat:
1. Sovittiin, että toukokuussa 2018 tulisi jokaisella yliopistolla olla vahvistettuna todistusvalinnan kriteerit ja valintaosuudet. Tästä tulisi viestiä yliopistoissa mahdollisimman pian,
jotta tarvittavat päätökset ehditään tekemään. Hankkeen tapaamiset yliopistoissa muistuttaa tästä. Todettiin, että tämä tarkoittaa myös hakukohteiden vahvistamista vuosille
2019 ja 2020 toukokuussa 2018. Laaditaan suunnittelun tueksi aikajana, josta selviää
milloin mikäkin asia tulee olla päätetty. HaPa-ryhmä toimii suunnittelussa asiantuntijaapuna. Asiaa käsitellään Mari Ikosen ja Mikko Markkolan esimerkkien avulla joulukuun
kokouksessa.
2. Edistetään alakohtaista valintayhteistyötä ja sen kehitystä uusilla aloilla. Hanke tuottaa
opintopolusta saadun hakukohdelistauksen avulla ns. ”hakukohdeniput”, joita voidaan
UNIFIn kommenttien ja yhteistyön kautta lähteä tukemaan alakohtaisen valintayhteistyön luomista aloille, joilla sitä ei vielä ole. Yliopistoissa dekaanit keskeisessä roolissa ja
asiaa esitellään myös pisteytystyöhön liittyvillä yliopistokäynneillä.
3. Lyhyt valmistautuminen valintakokeeseen on 1kk, erityisjärjestelyille katsotaan OHAn
piirissä yhteiset suositukset, HaPa-ryhmältä tarkastelu erityisjärjestelyille.
4. Yliopistojen lausunnot voivat sisältää alakohtaisia kommentteja pisteytystyökaluun.
5. Keskusteltiin valintojen uudistamishankkeen osalta viestinnän selkiyttämisestä ja OHAforumin roolista.

4

Keväät 2018 kokoukset
Sovittiin kevääksi seuraavat kokousajat:
Tammikuu pe 19.1. klo 9.30-14.30 F2F
Helmikuu pe 9.2. klo 14-16 ETÄ
Maaliskuu 20.3. klo 14-16 + 21.3. 9-15 (FUCIO) F2F Joensuu
Huhtikuu pe 27.4. klo 14-16 ETÄ
Toukokuu pe 25.5. klo 9.30-14.30 F2F
Kesäkuu pe 15.6. klo 9.30-14.30 F2F
Lisäksi syksyllä 2018 UNIFI ry:n kanssa yhteiskokous. Kokousajoista lähetetään kalenterikutsut.
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Ajankohtaiset asiat
VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttö, Anna Johansson
Liite: Pyyntö korkeakouluille, VIRTA + käyttöyhteysmateriaalit
Anna Johansson (Aalto) esitteli tilannetta korkeakoulujen tietojen jakamisesta eri
käyttäjille. Asia viedään VIRTA-ryhmään keskusteltavaksi Erja Widgren-Sallisen toimesta,
joka on ryhmässä jäsen. KOOTuki-ryhmän puheenjohtaja vie asiaa myös KOOTuki-ryhmään
käsiteltäväksi.
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Muut asiat

-

LUVE-verkosto laajenee, AMK:t mukaan
Airi Hirvonen Haaga-Heliasta tulee edustajaksi AMK:n puolelta. Fancesca jatkaa OHAforumin edustajana LUVEssa, Tea Vellamo (TTY) on varahenkilö. Seuraava tapahtuma on
ma 27.11. klo 14.00 lukuvuosimaksu seminaari. Ensimmäinen suurempi tiedonkeruu on
tulossa yliopistoille lukuvuosimaksuihin liittyen.

-

Erityisavustushakuun korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020 päivitetty kooste liitteenä
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Seuraava kokous ja pikkujoulut:
a Pikkujoulut Tampereella 14.12. alkuillasta.
b Kokous 15.12. Tampereella klo 10.00-14.00, TTY:n tiloissa
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Läsnäolijat aamupäivä:
Ritva Pyykkö
Eva Maria Raudasoja
Sari Lindblom
Marko Niemi
Laura Pellikka
Ulla Sarajärvi
Päivi Pakkanen
Linda Gerkman
Timo Vehviläinen
Markku Hutka
Harri Siiskonen
Merija Timonen
Sanna Kotajärvi-Söderholm
Erja Widgren-Sallinen
Miia Turtiainen
Petri Sjöblom
Mats Lindfelt
Eija Zitting
Milla Vaisto-Oinonen
Eero Eloranta
Helka-Liisa Hentilä
Vesa-Matti Sarenius
Kati Kettunen
Marja-Leena Laakso
Francesca Cucinotta
Mari Ikonen
Mikko Markkola
Harri Melin
Tuula Heide
Aino-Kaisa Ellfolk
Ninna Malinen
Katri Kleemola
Hannele Markkanen
Minna Martikainen
Läsnäolijat iltapäivä:
Eva Maria Raudasoja pj.
Laura Pellikka siht.
Linda Gerkman
Merija Timonen
Sanna Kotajärvi-Söderholm
Erja Widgren-Sallinen
Miia Turtiainen
Petri Sjöblom
Mats Lindfelt
Vesa-Matti Sarenius
Kati Kettunen
Francesca Cucinotta

Mari Ikonen
Mikko Markkola
Tuula Heide
Hannele Markkanen
Anna Johansson
Sari Zitting (vieraana)

