OHA-forumin kokous 5/2018
Aika: pe 25.5.2018 klo 12.00-14.00
Paikka: Etäkokous: https://connect.funet.fi/ohaforum/
Materiaalit:
E-duuni OHA-forumin työtila (Tiedostot– Kokoukset 2018 – 5 Toukokuu)

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtajana toimii Eija Zitting.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. Läsnäolijat on todettu muistion lopussa.

2

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

3

SORA-työn jatkaminen alakohtaisten terveydentilavaatimusten osalta, Laura Pellikka
Tilannekatsaus 22.5. UNIFI-vararehtorikokouksessa, jossa ehdotetaan YTHS-vetoista
kokousta alakohtaisille vastuuhenkilöille. OHA-koordinaattori koordinoi ryhmän toimintaa.
Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yliopistot saavat ilmoittaa vielä 30.5. asti
omia edustajiaan työryhmään. Koordinaattori laittaa muistutuksen pyynnöstä.
OHA-forumin SORA-työryhmän raporttia käsiteltiin UNIFIn kokouksessa 22.5., jossa Timo
Syrjälä oli esittelemässä tuloksia vararehtoreille. SYL:n edustajan kanssa keskusteltiin siitä,
että SORA-asiasta tehdään myös opiskelijoille oma ohjeistus, jonka valmisteluvastuu on
SYL:llä.

4

Yliopistojen päihdeohjelman päivittäminen, Laura Pellikka
Yliopistojen päihdeohjelmaa päivitetään yhteistyössä YTHS:n kanssa. Päivitetty ohjelma sekä
suunnitelma sen jalkauttamiseen tulee OHA-forumille käsittelyyn syksyllä. Päihdeohjelmaan
päivitetään myös SORA-linjausten mukaiset asiat.

5

Ehdotus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen sijoitettaviksi
osaamiskokonaisuuksiksi, Kirsi Reiman
Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista koordinoivan
työryhmän tehtävänä on tarkentaa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien
viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) ja sen perusteluissa määriteltyjä kriteereitä
viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille. Lisäksi työryhmän tehtävänä on
kartoittaa eri hallinnonalojen laajat osaamiskokonaisuudet, joiden hallinnonala katsoo
täyttävän työryhmän määrittelemät kriteerit. Työryhmä pyytää eri hallinnonaloja ja muita
työryhmässä edustettuna olevia tahoja kartoittamaan tämän kriteerit täyttävät oman
hallinnonalansa (tai toimialansa) osaamiskokonaisuudet. Osaamiskokonaisuudet ilmoitetaan
sähköisellä lomakkeella 10.8.2018 mennessä.

6

Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen kuulumiset, Laura Pellikka
Todistusvalinnan pisteytyksistä tiedottaminen etenee ja tiedot julkaistaan pian
Opintopolussa. Tiedot on kerätty yliopistoilta ja ovat/ ovat tulossa tarkastettavaksi wikin
kautta. Kun tiedot julkaistaan, tulee varmasti myös yhteydenottoja yliopistoille ja
hankkeelle. Hanke ei voi vastat yliopistojen puolesta pisteytyksiin. Mitkä yhteystiedot
annetaan yliopistoille? Laitetaanko OHA-edustajan tiedot vai hakijapalvelut?
Osa pisteytyksistä on palautettu UNIFIn vararehtorikokouksen päätöksellä yliopistoille, jotta
pisteytykset koulutusalojen sisällä saataisiin edelleen yhtenäisemmäksi. Näiden
koulutusalojen tiedot julkaistaan viimeistään elokuussa 2018.
Koonti UNIFIn kokouksesta löytyy eduunista. Kunkin yliopiston hakijapalvelut ilmoitetaan
yliopistojen tietoja koskevia yhteydenottoja varten. Hanke valmistelee Q&A pohjan
hakijapalveluille kyselyitä varten.

7

Opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyöpaja, Eija Zitting
Kuulumiset visiotyöpajan toiminnasta. Opiskelijavalinnat 2020 toteutusmalli ei näytä
edellyttävän lakimuutoksia, mutta asetuksia tarkennetaan. Keskustelua on käyty myös
yhteisistä sähköisistä alustoista, kärkihankkeista sekä rahoitusmallista. Uusi kärkihankehaku
on mahdollisesti tulossa syksyllä 2018.

8

Syksyn kokousajat
Sovitaan syksyn kokousajat:
30.8. klo 12-14 etäkokous
21.9. klo 12-14 etäkokous
1.11. klo 12-14 etäkokous
28.11. klo 17-22 pikkujoulut + 29.11. klo 9.30-14.30 f2f kokous
18.12. klo 12-14 etäkokous
Kokouksista lähetetään kalenterikutsut pian.

9

Kehittämispäivä
Paikka: Clarion hotel Helsinki
Aika: 15.6. klo 9-15
Ohjelma:
 Aamupala
 OHA-forum 2.0: Verkoston nimi ja strateginen fokus 1.1.2019 alkaen. Mitä OHAforum tekee? Miten OHA-forum toimii? Strateginen toimintasuunnitelma –
Reaktiivisesta strategiseen toimintaan, palveluiden johtaminen ja esimiestyö.
 OHA-forumin alaryhmät ja –verkostot


Lounas ja päiväkävely






Palvelut ja palvelunäkökulma
Verkostopäivät
Iltapäiväkahvit
Ajankohtaiset akuutit asiat

Aiheiksi toivottiin lisäksi seuraavia: Miten palvelut ovat mukana strategisessa
kehityksessä? Mikä on hyvä palvelutaso yliopistossa? Opintoasiat osana koulutuksen
kehittämistä. Sovittiin, että halukkaille mahdollistetaan torstaina yhteinen illallinen,
kerätään osallistujat sekä kehittämispäivään, että torstain illalliseen sähköisellä
lomakkeella.
10 Muut asiat
Edustajien nimeäminen ryhmiin:
VIRTA-ohjausryhmän edustaja,
Jukka Kohtanen on vaihtanut tehtävää. Hänen varahenkilönsä Sari Pulkkinen ei pysty
ottamaan vakituisen edustajan tehtävää. Tehtävään ehdotetaan Sami Hautakangasta (TaY).
Päätös: Esityksen mukaan.
OILI-ohjausryhmän edustaja
Jukka Kohtanen on ollut OILI-ohjausryhmässä OHA-forumin ehdottaman edustajana.
Kotasen siirtyessä toiseen tehtävään, tulisi ehdottaa uutta edustajaa. Edustaja nimetään
KOOTuki ryhmässä.
Tiedoksi
HaPa-ryhmän puheenjohtaja vaihtuu
Hapa-ryhmän puheenjohtajuus siirtyy sovitun kierron mukaan TTY:lle Kaisa Keskitalolle.
11 Seuraava kokous ja kevään muut kokoukset
Kevään tulevat kokoukset: 15.6.2018 klo 9.00-15.00 Helsinki, Clarion hotelli
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.54.
Läsnä:
Eija Zitting (pj.)
Laura Pellikka (siht.)
Vesa-Matti Sarenius
Merija Timonen
Timo Vehviläinen
Sanna Kotajärvi-Söderholm
Francesca Cucinotta
Kati Toikkanen
Ulla Sarajärvi
Timo Syrjälä
Terhi Yliniemi
Mari Ikonen
Hannele Markkanen
Mikko Markkola
Milla Vaisto-Oinonen
Petri Sjöblom
Janne Hokkanen
Kaisa Keskitalo

Sini Saarenheimo

