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Mikä oli tarve?
• Yhdenmukainen tapa kuvata koulutukset,

jotta:
– Koulutusten löydettävyys ja vertailtavuus

paranisi
– Hakija ei vahingossa hakisi koulutukseen,

johon hänellä ei esim. ole edes kelpoisuutta
– Jne.= hakijaystävällisyys
– Tiedonsiirron ongelmat minimoitaisiin
– Opintopolku-palvelun jatkokehittäminen

mahdollistettaisiin
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Mikä oli idea?
• Otsikkotason uusi kuvaustapa

– Biologia, alempi korkeakoulututkinto (3 v) ja ylempi
korkeakoulututkinto (2 v) -> kansilehdellä näkyy näin,
josta linkit tarkempiin kandin ja maisterin kuvauksiin.
Kansilehden fokus ja toimivuus tärkeää selventää
vielä.

– Lastentarhanopettajakoulutus, alempi
korkeakoulututkinto (3 v)

– Biologia, ylempi korkeakoulututkinto (2 v)
-> koulutuksen kesto vuosina parempi kuin
opintopisteinä.
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Mitä palautetta saatiin?
• Esitettyä perusmallia ei vastustettu, vaan pidettiin

tärkeänä että on yhteinen kuvaustapa.
• Osan mielestä paluu 5-vuotisen koulutuksen

kuvaamiseen tuntui vieraalta, kun kuvaukset, tavoitteet
ja sisällöt ovat olemassa vain kandi- ja
maisterikoulutuksiin.

• Kuvausten kopiointimahdollisuutta tulisi kehittää
nykyisestä työmäärän vähentämiseksi.

• Kun koulutusten ja hakukohteiden nimeämistavasta on
sovittu yhteisesti, olisi hyvä sopia eri kieliversiot sekä
myös amk-puolen kanssa yhtenäisiksi.
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Seuraavat askeleet 1/2
• Oha-forum päätti 20.1.2015 kokouksessaan yhteisestä

kuvaustavasta.
• KSHJ-ohry käsittelee kokouksessaan 21.1. Kantaa

otetaan järjestelmäkehityksen kannalta oleellisiin
resursseihin ja mahdollisesti
asioiden/kehittämiskohteiden prioriteettijärjestykseen.

• Tarvitaan vielä OPH:n/ järjestelmän kehittäjien
kommentit, onko toteutettavissa ja ok.
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Seuraavat askeleet 2/2
• Sen jälkeen HaPa-ryhmä (hakijapalveluiden

asiantuntijat) alkaa laatimaan (kokous 26.1.)
ohjeistuksia, joita yliopistot voivat käyttää omien
käyttäjiensä kouluttamisessa.

• Tarkemmat hakuaikataulut on saatava, jotta tiedetään
milloin ohjeet on oltava valmiit ja millä aikataululla
koulutetaan jne.

• Oha-forum hyväksyy ohjeet, jolla varmistetaan että kaikki
yliopistot ovat sen takana.

• Pohdittava myös hakukohteiden yhtenäinen kuvaustapa
koulutusaloittain. (Tekniikan ala jo sopinut.)
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Muuta ajankohtaista Opintopolkuun
liittyen
• KSHJ ohry käsittelee 21.1. myös opintopolkuun liittyviä yhteistyö- ja

toimintarakenteita, mm. ASPA-ryhmän asettaminen ja toimeksianto.

• Oha-forumin ja Amk-Oha-forumin edustajat tapasivat OPH:n Sammalkiveä ja
Nokkasta ja sopivat että yhteistyön toimintamalli Opintopolun kehittämisessä
hahmotetaan yhdessä uudelleen. Tuodaan Oha-forumien ja HaPa-ryhmän rooli
selkeämmin ja tiiviimmin mukaan.

• HaPa-ryhmä keskustelee ma 26.1. erillishakujen hakuajan yhtenäistämisestä
sekä mahdollisesta linjauksesta, mitä yliopistot laittavat yhteis- ja mitä
erillishakuun.

• Jos Opintopolkuun aiotaan tuoda kevään aikana myös Avoimen yliopiston
koulutustarjonta, olisi tärkeää huolehtia järjestelmän kehittäjien riittävistä
resursseista, ettei tutkintokoulutuksen haku ja valinnat vaarannu.
Rajaustekijöihin kiinnitettävä huomiota, ettei tutkintoon johtamaton koulutus
sotkeudu tutkintokoulutuksen kanssa.
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