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Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulujen kehittämishankkeisiin 08.09.2016 - 31.10.2016 16:15

Hakijan nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite

Pl 4000
00079 METROPOLIA

Sähköposti

kirjaamo@metropolia.fi
Puhelinnumero

09 31036195

☑ Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Haettava summa

2 610 000,00 €

Avustusta koskevat tiedot
Hankkeen nimi/Käyttötarkoitus

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Arenen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 tukee hallituksen kärkihankkeiden tavoitteita ja joustavoittaa ja
nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalintoja ja niissä käytettäviä menetelmiä, kehittää joustavia
opintopolkuja ja korkeakoulujen välistä sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi
opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa hyödynnetään tehokkaasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Haettava summa

2 610 000,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.01.2017 - 31.12.2019

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Tapio Rimpioja
Opintoasiainpäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sähköposti

tapio.rimpioja@metropolia.fi
Puhelin

050 376 4063

Internetsivut

http://www.metropolia.fi/
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Tarvekuvaus

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet opiskelijavalintojen kehittämiseen ja valintatapojen uudistamiseen. Tavoitteena on,
että opintopolut ovat joustavia, jolloin opiskelijat löytävät motivaationsa mukaisiin opiskelupaikkoihin nopeasti ja valmistuvat
tavoiteajoissa työelämän tehtäviin. Opiskelijavalintojen kehittämisellä on siten laajat yhteiskunnalliset vaikutukset.
Ammattikorkeakoulut pitävät nykyisen valintajärjestelmän keskeisimpinä kehittämistarpeina järjestelmän
yksinkertaistamista, yhteistyön tiivistämistä ja kustannustehokkuutta sekä opiskelijalähtöisyyden ja hakijaystävällisyyden
lisäämistä.
Tarve ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden opintopolkujen ja ammattikorkeakouluopintoihin siirtymien
joustavoittamiseksi ja tasavertaistamiseksi on todettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen toteuttaman arvioinnin johtopäätöksissä (Hintsanen et al. 2016)

Tavoitteet

Keskeiset tavoitteet:

1. Opiskelijavalintojen valintatapojen kehittäminen
- Todistusvalinnan ja valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi
- Uusien osaamisperustaisten valintatapojen ja muiden suoravalintatapojen kehittäminen
2. Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen
3. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämistyön hyödyntäminen kansallisella tasolla

Hankkeen tavoitteet vastaavat hyvin hakuilmoituksessa esitettyihin tavoitteisiin. Opiskelijavalintoja tullaan uudistamaan
digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Hakkeessa kehitetään myös ohjaus ja viestintä kokonaisuutta opiskelijavalintoihin
liittyen.

Hanke uudistaa opiskelijavalintoja osallistamalla opiskelijat ja opiskelijoita edustavat sidosryhmät mukaan valintojen
kehittämistyöhön (valtakunnallinen kehittämistyö, alakohtainen kehittäminen sekä seuranta ja arviointi).

Toteutustapa

Hanke toteutetaan ammattikorkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Metropolia vastaa hankekokonaisuuden valmistelusta ja
toteutuksen koordinoinnista. Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäällikköverkoston työvaliokunta toimii hankkeen
operatiivisena ohjausryhmänä, jonka alaisuudessa ja ohjauksessa työskentelee Metropoliaan palkattu hankkeen
projektipäällikkö. Alakohtainen opiskelijavalintojen kehittäminen rakentuu vastuuammattikorkeakoulumallin mukaisesti
(yhteyshenkilöinä koulutuksesta vastaavat johtajat). Vastuuammattikorkeakoulun tehtävänä on koordinoida alakohtaista
kehittämistyötä sekä uudistaa alan koulutusvastuullisten kanssa opiskelijavalintamenettelyt kansallisen kehittämistyön
tuloksia hyödyntäen. Keskeisinä yhteistyötahoina kansallisessa ja alakohtaisessa kehittämisessä ovat opiskelijat ja
opiskelijajärjestöt.

Arenen tehtävänä on tukea ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä hankkeen toteutuksen aikana. Arenen
koulutusvaliokunta vastaa hankkeen tulosten hyödyntämistä kansallisessa kehittämisessä. Koulutusvaliokunnan jäseninä
ovat koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien puheenjohtajina toimivat rehtorit. Arenen koulutusvaliokunnan tehtäviin
kuuluu ammattikorkeakoulujen yhteistyön edistäminen, tiedonvaihto ja yhteisten suositusten laadinta.

Hanke jakautuu karkeasti kahteen osahankekokonaisuuteen:
1. Opiskelijavalintojen kehittäminen
2. Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen

Tarkempi alojen yhteinen sekä alakohtainen kehittämistyön toteutustavat löytyvät liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Kyllä
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Yhteistyötahot

Nimi Y-tunnus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2029188-8
Laurea-ammattikorkeakoulu 1046216-1
Tampereen ammattikorkeakoulu 1015428-1
Hämeen ammattikorkeakoulu 0996167-6
Humanistinen ammattikorkeakoulu 1474763-1
Yrkeshögskolan Novia 2059910-2
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1059534-3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2094551-1

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry, SAMOK ry, Suomen opinto-ohjaajat ry,
Ylioppilastutkintolautakunta, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Ammattikorkeakoulujen
opintoasiainpäällikköverkosto, Yliopistojen OHA-Forum, KOOTuki, FINNIPS-verkosto, AAPA-verkosto, FUCIO-verkosto,
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, CSC – Tieteen tietotekniikan
keskus Oy.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat kaikki ammattikorkeakoulut ja niiden opintohallinto ja opetustoiminta. Kohderyhmään kuuluvat myös
toisen asteen koulutuksen järjestäjät ja niiden opetus sekä ura-, ohjaus- ja neuvontapalvelut.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017-31.12.2019
Vuosi 2017: Valintatapojen perusteiden ja yhteisiin valintatapoihin liittyvien ratkaisujen kehittäminen kansallisella tasolla
alojen välisenä yhteistyönä
Vuodet 2018-2019: Alakohtainen soveltaminen ja suunnittelu, kokeilujen toteuttaminen ja arviointi, valintakokeiden
sisältöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen sekä käyttöönottovaihe. Hankkeen vaikutusten seuranta ja arviointi.
Tarkempi aikataulu kirjataan hankkeen projektisuunnitelmaan.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeelle laaditaan projektisuunnitelma, jossa tehtävät ja toimenpiteet aikataulutetaan. Hanketta seurataan laaditun
aikataulun mukaisesti.

Hankkeen päättyessä yllämainittujen koulutusalojen valintakokeiden sisällöt ja rakenteet on uudistettu ja digitalisoitu.

Yhdenmukaisemmat opiskelijavalintojen menetelmät ja periaatteet selkeyttävät hakijoiden hakeutumista
korkeakouluopintoihin. Hakijoiden tasavertainen kohtelu opiskelijavalinnoissa toteutuu. Digitaalisten ratkaisujen ja uusien
valintatapojen jälkeen opiskelijavalintoihin käytettävä resurssitarve pienenee huomattavasti.
Hankkeen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain laadittavan selvityksen avulla. Selvityksessä tarkastelutasoina
ovat kaikkia aloja koskeva yhteinen arviointi sekä alakohtainen tarkastelu. Arviointimenetelmiä ja mittareita on kuvattu
hankesuunnitelmassa.
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Tulosten hyödyntäminen

Hankkeen taustalla on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston yhteinen tahtotila ja kaikkien ammattikorkeakoulujen
sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin ja toteutukseen. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty tuloksia viimeaikaisista
kansallisista sekä pohjoismaisista tutkimushankkeista.
Hankkeen tuloksena rakennetut käytänteet ja järjestelmät tuovat esiin hankkeen tulokset, jotka näkyvät hakijoiden ja
ammattikorkeakoulujen arjessa. Hakijoille tämä näyttäytyy opiskelijalähtöisyytenä ja valintaprosessin selkeytymisenä.
Hankkeessa luodut käytänteet rakennetaan niin, että toimintatapoja voidaan hyödyntää vuosittain. Saatuja valintatuloksia
analysoimalla voidaan kehittää hankkeessa rakennettuja prosesseja, valintakokeiden sisältöä ja opiskelijavalintoja.
Hankkeen tuloksia ja hankkeen aikana tuotettua tutkimustietoa hyödynnetään kansainvälisessä verkostoyhteistyössä ja
suomalaisen korkeakoulutuksen tunnettuuden lisäämisessä.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Hanke palvelee koko ammattikorkeakoulusektoria ja tulokset ovat myös hyödynnettävissä yliopistosektorille.
Ammattikorkeakoulusektorilla on jo olemassa yhteistyörakenteet vastuukorkeakoulumallin myötä, jonka kautta
kehittämistoimenpiteitä voidaan lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Vastuuammattikorkeakoulujen rakentamien
alakohtaisten työryhmien kokoonpanoissa ovat edustettuina myös muut ammattikorkeakoulut.
Opiskelijavalintojen kehittämistä ohjaava tekijänä on tutkimuslähtöisyys. Hankkeessa kartoitetaan eurooppalaisia ja
pohjoismaisia korkeakoulujen opiskelijavalintakäytäntetä (esim.EURAHE- ja EUA-verkostojen tietoperustaa hyödyntäen)
tunnistaen, että opiskelijavalintaprosessit ovat kansallisista rakenteista ja rahoitusmalleista riippuvaisia. Hankkeen
toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti hankkeen aikana ja saatua tietoa hyödynnetään kehittämisessä.
Hankkeen aikana seurataan myös laajemmin opiskelijavalintoihin kohdistuvia muutoksia, esimerkiksi miten
lukuvuosimaksut vaikuttavat korkeakoulujen opiskelijavalintoihin.
Hanke uudistaa opiskelijavalintoja osallistamalla opiskelijat ja opiskelijoita edustavat sidosryhmät mukaan valintojen
kehittämistyöhön (valtakunnallinen kehittämistyö, alakohtainen kehittäminen sekä seuranta ja arviointi).

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin, ministeriöstä myönnettävien avustusten yleisiin perusteisiin?

Valintaperusteyhteistyössä käytettyjä prosesseja ja valintatapoja hyödyntäen kestävän kehityksen, sukupuolten välisen
tasa-arvon sekä monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattaminen toteutuu.

Muuta

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 600 000,00 €
Toimitilakulut 0,00 €
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulut
  - ICT-ratkaisujen kehittäminen ja
toteutus

750 000,00 €

  - Sidosryhmien kanssa tehtävä
yhteiskehittäminen ja viestintä
(tilaisuudet, materiaalien tuottaminen

450 000,00 €

  - Vastuuammattikorkeakoulu 1 628 568,00 €
  - Arene ry 300 000,00 €

Yhteensä 3 728 568,00 €

Listaa tehtävät, joissa henkilön vuositulot sivukuluineen tai palkkio ylittää 80.000 euroa
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Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 2 610 000,00 €
Oma rahoitus 1 118 568,00 €
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 3 728 568,00 € 70.00%

Hakukohtaiset kysymykset
Hakemuksen aihealue

Ammattikorkeakoulutus

Hyväksynnät

31.10.2016 UUSITALO  JORMA

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti

Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys

Osallistuvien yhteisöjen sopimus ammattikorkeakoulujen_opiskelijavalinto
jen_kehittämishanke_2017_2019_hanke
suunnitelma_ja_aiesopimus.pdf

31.10.2016
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