eNorssi johtoryhmän ja Norssiope.fi johtoryhmän kokous
28.9.2015 alkaen klo 10.20, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Hannu Juuso
Marjut Kleemola (mukana etäyhteydellä)
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen (mukana etäyhteydellä)

MUISTIO
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2015 - 2016
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2015 - 2016. TTS pohjaa eNorssi-sopimuksessa
kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe). Edellä mainittujen ryhmien
vastaavilta on pyydetty kommentteja TTS-luonnokseen ja ne on huomioitu käsillä olevassa
versiossa.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja hyväksytään
suunnitelma.
Päätös: Käytiin laajasti keskustelua eNorssin talous- ja toimintasuunnitelmasta ja tehtiin
tarkennuksia suunnitelmaan. Projektivastaava koostaa tekee tarvittavat muutokset talous- ja
toimintasuunnitelmaan ja toimittaa päivitetyn version hyväksyttäväksi eNorssin johtoryhmälle.

2. Tampereen seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 9.-11.9.2015 Tampereella. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Todettiin seminaaripalautteen olleen erinomaisen hyvä, mutta joukkoon mahtuu aina
myös muutama kriittinen palaute. Saatu palaute hyödynnetään kevään Viikin seminaarin
suunnittelun tukena.

3. Helsingin kevätseminaari
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 28. - 29.4.2016 Helsingissä. Käydään keskustelua
seminaarin sisällöistä, painopistealueista ja käytännön toteutuksesta.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä
käytännön järjestelyistä.
Päätös: Ari Myllyviita esitteli Viikin seminaarin ohjelmaluonnoksen. Käytiin keskustelua
ohjelmasta ja todettiin sen vaikuttavan hyvältä. Aikatauluihin tehtiin pieniä tarkennuksia,
mutta muilta osin tarvetta muutoksiin ei noussut esiin.

4. Tulevat seminaarit (syksy 2016, kevät 2017, syksy 2017)
Käydään keskustelua tulevien seminaarien paikoista. Ehdolla seuraaviksi seminaaripaikoiksi
ovat ainakin Jyväskylä, Rovaniemi ja Vaasa.
Esitys: päätetään tulevista seminaaripaikkakunnista ja alustavasti ajankohdista sekä
keskustellaan tulevien seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä käytännön
järjestelyistä.
Päätös: Päätettiin esittää, että seuraava seminaari (syksy 2016) järjestetään Jyväskylässä.
Seminaarissa yhdistyy TutKoKe-symposium ja eNorssi-seminaari, eli kyseessä on
kolmipäiväinen tapahtuma.
Kevään 2017 seminaaripaikakkakunnaksi esitetään Vaasaa ja syksyn 2017
seminaaripaikkakunnaksi Rovaniemeä. Tapio Heino on yhteydessä Jyväskylän, Vaasan ja
Rovaniemen yksiköiden johtaviin rehtoreihin. Paikkakunnat ja ajankohdat vahvistetaan kun
ehdolla olevien paikkakuntien johdolta on saatu vastaus esitykseen.

5. Opetusharjoittelun palautekyselyt 2013 - 2014, 2014 – 2015 ja
2015 - 2016
Lukuvuoden 2014 – 2015 harjoittelijakyselyyn vastasi 1055 vastaajaa. Lukuvuonna 2015 –
2016 toteutetaan ns. laajennettu peruskysely, kyselyssä on mukana vanhaan kyselyyn nähden
lisänä TVT-osio viime vuoden tapaan. Lomake avattiin käyttöön 14.9.2015 kahdella kielellä.
Täysin uusi kysely on työn alla ja se valmistuu lukuvuodelle 2016 – 2017.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Hannu Juuso esitteli prosessin vaiheen ja etenemisen. Kyselyn laativa työryhmä
tapaa ensi viikolla ja uudelleen kevätpuolella. Muilta osin työskentely tapahtuu digitaalisesti.
Työskentelyyn osallistuu noin kymmenen hengen työryhmä ja tarpeen mukaan apuna
käytetään myös ulkopuolista osaamista. Valmis kysely esitellään Viikin kevätseminaarissa.

6. eNORSSIn puheenjohtajuuden ja johtoryhmän muutokset sekä
niiden vaikutukset käytänteisiin
eNORSSIn puheenjohtajuus siirtyy syksyn aikana Savonlinnasta (Itä-Suomen yliopistosta)
Raumalle (Turun yliopistoon). Uusi sijaintiyliopisto aiheuttaa muutoksia ainakin
laskutuskäytänteissä. Helsingin yliopisto on osaltaan tiedoittanut eNORSSIn johtoryhmän
puheenjohtajaa sekä projektivastaavaa Helsingin edustajissa tapahtuvista muutoksista.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi. Helsingin
edustajat Jani Kiviharju sekä Ari Myllyviita vaihtavat tehtäviä niin, että Myllyviita nousee
eNORSSIn johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi ja Kiviharju siirtyy Helsingin varajäseneksi.
Päätös: Todettiin, että eNorssin taloushallinta siirtyy Itä-Suomen yliopistolta Turun
yliopistolle 1.12.2015 alkaen ja että 1.10.2015 alkaen eNorssin puheenjohtajana toimii Tapio
Heino. Myös Ari Myllyviidan ja Jani Kiviharjun tehtävienvaihto tapahtuu 1.10.2015. Samalla
sovittiin, että Mikko Ripatti sopii Heikki Happosen kanssa Itä-Suomen yliopiston edustajan
valinnasta eNorssin johtoryhmään. Turun osalta noudatetaan toistaiseksi joustavaa kahden
edustajan mallia (Tapio Heino, Marjut Kleemola). Todettiin, että tulevaisuudessa johtoryhmän
jäsenten nimittämisessä kannattaa huomioida eNorssin neljän eri työryhmän edustus
johtoryhmän kokoonpanossa.

7. TVT-strategia
eNorssin tietostrategiakausi päättyy 2016 lopussa, mutta jo Rauman seminaarissa päätettiin,
että strategiapohja uusitaan 2015 vuoden aikana. Työ on edennyt hyvin ja strategian
ensimmäinen versio on jaettu johtoryhmälle kommentoitavaksi.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään prosessin jatkotoimista
Päätös: Käytiin keskustelua TVT-strategian roolista ja tehtävästä. Todettiin, että strategia on
laadittu ennen kaikkea helpottamaan yksiköissä tehtävää työtä ja yhdenmukaistamaan
käytänteitä sekä varmistamaan laatua.
Päätettiin toimittaa strategia kommentoitavaksi rehtoreille. Tavoitteena on saada strategia
valmiiksi ja hyväksytyksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

8. Muut asiat
Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 15.15. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

