OHA-forumin kokous 4/2018
Aika: pe 27.4.2018 klo 14.00-16.00
Paikka: Etäkokous: https://connect.funet.fi/ohaforum/
Materiaalit:
E-duuni OHA-forumin työtila: https://tt.eduuni.fi/sites/oha-forum/ (Tiedostot– Kokoukset 2018 – 4
Huhtikuu)

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtajana toimii Eva Maria Raudasoja.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2

Asialistan hyväksyminen
Käydään läpi asialista ja sovitaan asioiden käsittelyjärjestys ja kokousaikataulu.
Päätös: Hyväksyttiin asialista. Läsnäolijat on todettu muistion lopussa.

3

Opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyöpaja, Eva Raudasoja
Käydään läpi vision toimeenpanon tilannekatsaus sekä tulevat asiat visio toimeenpanon
osalta:
Kokonaiskuva: 7.3. Avoimuus-ryhmän työskentelystä (latasin liitteeksi OHAn tämän päivän
kokouskansioon, alkaa nimellä liite-kooste).
Keskustelu: Keskustellaan verkkoaivoriihi-toteutuksesta ja sen perusteella ajankohtaisista
asioista, mitä kukin yliopisto haluaa nostaa esiin ja terveisinä visiotyölle.
Valinnat 2020: Opintopolku-kk-ohjausryhmä on käsitellyt vuoden 2020 opiskelijavalintojen
toteutusta 10.4. ja 17.4. kokouksissa, minkä pohjalta OPH on valmistellut molempien
korkeakoulusektoreiden yhteisen ehdotuksen vuoden 2020 opiskelijavalintojen
toteutukseksi sekä jatkuvan haun periaatteiden kuvaukset, kyseiset dokumentit tulevat
jakoon pikimmiten.
Vuoden 2020 opiskelijavalintojen toteutusehdotus käsitellään myös visio2030 –ryhmässä,
avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen 9.5. kokouksessa.
Tiedoksi: 9.5. Eija Zitting sijaistaa kokouksessa Evaa.

4

Erasmus-harjoittelijoiden opinto-oikeudet yliopistoissa, Francesca Cuccinotta
Yliopistoilla on erilaisia käytäntöjä Erasmus-harjoitteluun saapuvien osalta opinto-oikeuden
myöntämisessä. Kartoitetaan valtakunnallista tilannetta ja selvitetään mahdollisuutta
saavuttaa yhtenäinen linjaus.
Päätös: Päädyttiin seuraavaan yhtenäiseen menettelytapaan: Opinto-oikeus myönnetään,
jos harjoittelija tekee opintoja yliopistossa, johon hän saapuu. Opinto-oikeus voi olla visiting
student tai freemover -statuksella. Mikäli harjoittelija on vain tekemässä työtä, ei opintooikeutta myönnetä. VIRTA-ryhmä jatkaa raportoinnin ja suoritusten tilastoinnin käsittelyä.
2.5. kokouksessaan.

5

Lukuvuosimaksustipendien veronalaisuus – TTY:n tapaus ja verottajan ennakkoratkaisun
merkitys, Kaisa Keskitalo TTY
TTY:n saama verottajan ennakkopäätös lukuvuosimaksuihin liittyen on saatu. Käydään läpi
päätöksen keskeinen sisältö.
Päätös: Katsotaan prosessia yhdessä seuraavassa kokouksessa ja kuvataan yhtenäinen tapa
toimia.

6

SORA-työryhmän loppuraportti ja SORA-työn jatkaminen, Timo Syrjälä, Eva Raudasoja
Käydään läpi SORA-työryhmän tulokset. Sovitaan miten SORA-työskentelyä jatketaan
alakohtaisten terveydentilavaatimusten määrittelyä. Nimetään alakohtaiset
(opettajankoulutus, psykologia, sote) vastuuhenkilöt edistämään työskentelyä, nimitykset
ennen UNIFIn vararehtorikokousta 22.5.2018 OHA-koordinaattorille.
Liite: SORA-työryhmän raportti (eduunissa ma 23.4.2018)
Päätös: Jaetaan ryhmän raportti UNIFIlle sekä YTHSn yhteistyölääkärille Noora Seilolle.
Kerätään SORA-alojen edustajat yliopistoista valmistelemaan alakohtaiset
terveydentilavaatimukset. Timo Syrjälä esittelee työryhmän tulokset myös UNIFIlle.

7

Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen kuulumiset, Ulla Sarajärvi
Käydään läpi hankkeen ajankohtaisia asioita kuten todistusvalinnan keskitettyä tiedotusta
Opintopolussa sekä väliraportointia.
Päätös: Todistusvalinnan tiedotus etenee ja hanke on kerännyt tietoja ja koostaa
Opintopolkuun keskitetysti yhteisessä todistusvalinnassa olevien pisteytysten. Tiedotuksessa
ei ole mukana kohteet, jotka eivät tee todistusvalintaa (esim. taide). Ne hakukohteet, joissa
on soveltuvuuskoe, tiedotetaan selvästi. Tiedot tulevat yliopistoille vielä tarkastettavaksi
toukokuun loppupuoliskolla ennen julkaisua. Yhteystiedot: opiskelijavalintahanke@helsinki.fi

8

Ristiinopiskelusopimusten työryhmä, Laura Pellikka
Ryhmän kokoonpano ja toimintakausi. Ryhmän kokoonpano tiedossa. Keskustellaan OHAforumin toiveista työlle. Ryhmän toimintaa koordinoi ristiinopiskeluhanke ja
puheenjohtajana toimii hankkeesta Mikko Markkola ja sihteerinä Pauliina Halme/ Lauri
Stigell.
Liite: Ristiinopiskelusopimusten työyhmän kokoonpano
Päätös: Tavoitetila on saada syyskuuksi tuloksia. Palataan asiaan 15.6. kokouksessa, kun
työryhmä on saanut työn alkuun.

9

Kehittämispäivä, Eva Raudasoja
Kehittämispäivän oli alustavasti suunniteltu pidettäväksi 25.5. Ehdotetaan, että 25.5. olisi
etäkokous klo 12-14 ja kehittämispäivä pidetään 15.6. klo 9.30-14.30 pääkaupunkiseudulla.
Keskustellaan toiveista kehittämispäivän suhteen.
Päätös: Esityksen mukaan. Toivottuja teemoja: Yksikön johtaminen palveluissa ja
palveluiden johtaminen strategisesta näkökulmasta. Lisäksi keskustellaan nimestä ja OHAforumin toiminnasta arvioita ja kartoitusta.

10 Muut asiat
VIRTA-ohjausryhmän edustaja
Jukka Kohtanen siirtyy Vaasan yliopisto palveluksesta toiseen tehtävään, eikä ole enää
käytettävissä OHA-forumin edustajana VIRTA-ohjausryhmässä. Etsitään uusi edustaja

ryhmään, ehdotuksia pyydetään toukokuun kokoukseen. Laitetaan pyyntö
edustajaehdotuksista OHAn listalle.
OHA-forumin puheenjohtaja 1.1.2019 alkaen
Keskustelu seuraavan puheenjohtajan valinnasta on hyvä aloittaa.
Tiedoksi
 OKM on tehnyt erityisavustuspäätöksiä kehittämishankkeista 20.4.2018 ja
26.4.2018
Linkki uutiseen:
20.4.2018 http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opintopolutsujuvammiksi-teknologiaa-hyodyntaen-opintojen-sisaltoja-uudistetaan
26.4.2018 http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluihin-avoimiaopintoja-ja-oppimateriaaleja-seka-yrittajyyden-ja-tyoelaman-taitoja
Liite: OKM-rahoitettavat hankkeet 2018-2022


Tietosuoja-asetus webinaari korkeakouluille: Webinaari pidetään syksyllä 2018.



KV-kevätpäivä Jyväskylässä 17.–18.5.2018: https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/kvkevatpaivat-2018/kv-kevatpaivat/

11 Seuraavat kokoukset
25.5.2018 klo 12.00-14.00 etäkokous
15.6.2018 klo 9.30-14.30 kehittämispäivä
Tehdään syksyn kokouksista Doodle-kysely ja päätetään ajat toukokuun kokouksessa.
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36.
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Eija Zitting
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Janne Hokkanen
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Eva Raudasoja
Vesa-Matti Sarenius
Linda Gerkman
Kaisa Keskitalo
Mikko Markkola
Petri Sjöblom
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Laura Pellikka
Ulla Sarajärvi
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