
Ajankohta: 20.04.2021

Kokoushuone:
Osallistujat: Ismo Kantola TuAMK, Anna Fomkin Aalto, Hilkka Kankaanpää TAU,
Asmo Myllyaho SeAMK, Esa Rahiala SAMK, Jukka Kärkkäinen ja Jani Heikkinen
CSC/Haka, Helena Majamäki ja Jukka Kohtanen CSC/OPI-tuki

Agenda:

Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 10:17a.

1.

Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaana.

2.

Esitykset3.

3.1.  Tavoite: tehdään esitys ratkaisusta koskien Kankaanpään esitystä
KOOTuki-ryhmässä https://wiki.eduuni.fi/x/nRYpCw

Alustava ratkaisuehdotus
Haka atribuutit ja opiskelijat

Ehdotuksena on, että avoimen korkeakoulujen opiskelijat siirrettäisiin
affiliatesta member-rooliin

○

Tutkinnon jälkeen myönnettävää opiskeluoikeutta, jonka puitteissa
saa täydentää" tutkintoa, ei tulisi kutsua täydennyskoulutukseksi.
Esitetään, että tätä kutsuttaisiin erillisiksi opinnoiksi.
Täydennyskoulutus käsitteenä varattaisiin liiketalousperusteiseksi
toiminnaksi.

○

3.2.  Tavoite: Mäpätä eri koulutusmuodot
(https://wiki.eduuni.fi/x/2gw9Bw) nykyisiin Haka-attribuutteihin ja tehdä
tarvittaessa esitys mahdollisista uusista attribuuteista tai
attribuuttiarvoista

HAKA ja opiskeluoikeuden tyyppi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fkmf0w0
__k2pIXZlnzu2Lx00x-h_zuEmtXCzW2Ut81E/edit#gid=0

Affiliation○
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Affiliate-roolilla on nyt suuri joukko opiskelijaryhmiä. Ehdotetaan
siirrettäväksi member-roolii Virta-opiskeluoikeuden tyyppi –
koodiston arvot: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Affiliate-rooliin
jää täydennyskoulutuksen opiskelijat eli koodiarvo 10.

▪

Erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijat eli
koodiarvo 5 esitetään vietäväksi roolille member

▪

Alumni-roolille ehdotetaan lisättäväksi myös koodistoarvot 6 ja 7
eli valmistuneet lisensiaatit ja tohtorit

▪

Student category
Täydennyskoulutus eli koodiarvo 10 siirretään kategoriaan other

Other-määritelmään muutetaan "kaupallinen
täydennyskoulutus"

•
▪

Kategoriaan qualifying studies ehdotetaan
Erikoistumiskoulutukset eli arvo 12•
Erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit eli koodiarvo 5•
14 ja 15 eli opettajan pedagogiset ja ammatillinen
opettajankoulutus

•

▪

Further education –kategoriaan ehdotetaan
18 ja 19 eli erillisoikeus ja erikoistumiskoulutus•
16 eli oppisopimustyyppinen koulutus•

▪

Valmentava koulutus eli arvo 17 kategoriaan open university▪
Ehdotetaan, että open university –kategorian määritelmästä
siirretään määritelmästä teksti "further education center"
kategoriaan other eli other-kategoriassa olisi kaupallinen
täydennyskoulutus

▪

Täydennyskoulutuksen osalta selvitetään vielä, että tuleeko
hankaluuksia, jos kaupallisen täydennyskoulutuksen opiskelijat
viedään kategoriaan other

Asmo kysyy lisenssi-SIG:stä•
Ismo kysyy TuAMK:n IT:stä•

▪

○

3.3.  Tavoite: Tunnistetaan palveluita, joiden osalta esitetään muutosta
attribuuttien käsittelyyn

Mitkä palvelut vaativat muutosta, jos 3.1 ratkaisu toteutuu? Voidaanko
ehdottaa muutosta attribuuttien käsittelyyn studentCategoryn osalta, jos
niitä ei ole satavilla?

Osa skeeman attribuuteista on pakollisia, jotka kaikilla kotiorganisaatioilla
tulee olla saatavilla Hakan palveluille. Loppujen attribuuttien
tarjoamisesta organisaatiot päättävät itsenäisesti omien
mahdollisuuksiensa mukaan.  EduPersonAffiliation  ja Funet
EduPersonStudentCategory ei ole pakollisia.



HUOM suuntaa antava, kotiorganisaatiot ilmoittavat nämä itse:

IdP-
palvelinten…

EduPersonAffiliation käytössä 37:llä

FunetEduPersonStudentCategory käytössä vain 6:lla (ÅA, Hanken,
Kaakkois-Suomen amk,TUNI, Turun amk ja Turun yo)

Lähde: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=27297776

Uuden member -ehdotuksen pohjalta lähetetty kysely avoimien
affiliate -> member niille palveluille, jotka ovat pyytäneet sekä
affiliation että studentcategory attribuutteja (4 kpl). Vastauksia
odotellaan.

(viime vuonna käsitelty ehdotus:
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/eduPersonAffiliation+student-
arvon+laajentaminen luottamusverkostossa on palveluita, joiden tarvitsee erotella
avoimen opiskelijat tutkinto- opiskelijoista. Toisaalta on hyvin hankalaa/mahdotonta tehdä
erottelua poissulkevalla menetelmällä. )

Muut asiat
Viedään mappaustaulukko Google drivesta eDuunin wikiin○

4.

Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous 12.5. 11:30-13:00○
Kokous päätettiin klo 11:38○

5.


