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Koulutus- ja opetusyhteistyö 
- Erityisavustuksen saaneet 
kehittämishankkeet

Antti Mäki, 16.2.2017 OHA-forumille



Tämä yhteenveto on alustava ja kehittyy. Sisällys:

•Yhteenveto rahoitusta saaneista kehittämishankkeista

•Päätöksissä esitetyt velvoitteet ja rajaukset

•Tarjontatieto, ilmoittautumistieto ja suoritustieto

•Hankkeiden tarkastelu prosessikehystä vasten
o CASE: Ristiinopiskelun kehittäminen (186)
o CASE: Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden 

työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU (209)

•Jatko

•Lisätietoja ja linkit
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Taustaa

•Opetus- ja kulttuuriministeriöön jätettiin 42 hakemusta, ja 
avustuksia haettiin yhteensä 73 miljoonaa euroa. 

•Näistä opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 17 
kehittämishanketta. 

•Rahoituksesta 13,2 miljoonaa kohdentuu hankkeille, joissa 
päähakijana on yliopisto ja 11,8 miljoonaa hankkeille, joissa 
päähakijana on ammattikorkeakoulu.
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Hankkeen nimi Korkeakoulu Myönnetty 
avustus

200 Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 Metropolia 2 085 000 € 

176 Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali Metropolia 350 000 € 

177 Digisti yhdessä Metropolia 547 000 € 

184 Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen Hämeen amk 1 655 200 € 

169 eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi Jyväskylän amk 3 000 000 € 

187 KOPE- hanke: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä 
korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke 

Oulun amk 700 000 € 

199 Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja 
ohjausosaamisen vahvistaminen 

Turun yliopisto 3 005 500 € 

197 Opiskelijavalintojen uudistaminen Helsingin yliopisto 2 929 500 € 
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Hankkeen nimi Korkeakoulu Myönnetty 
avustus

180 OPISKELUKYVYN, HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN 
KORKEAKOULUISSA (OHO!) 

Jyväskylän yliopisto 1 982 200 € 

193 Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey Laurea amk 750 000 € 

186 Ristiinopiskelun kehittäminen Tampereen yliopisto 1 347 000 € 

192 SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja 
koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina 

Metropolia 581 100 € 

209 Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden 
työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU 

Aalto-yliopisto 1 788 000 €

172 TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär) Haaga-Helia amk 1 790 100 € 

174 Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus Turun yliopisto 1 006 400 € 

195 Vägledningscenter på svenska i Helsingfors Arcada 342 900 € 

210 YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen 
edistäminen 

Aalto-yliopisto 1 140 000 € 
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Hankkeiden teemoja
• yhteinen opintotarjonta

• ristiinopiskelu ja tietojärjestelmät

• opiskeluhyvinvointi ja esteettömyys

• työhön kiinnittyminen ja uraohjaus

• alakohtainen kehittäminen

• korkeakoulupedagogiikan ja digipedagogiikan osaamisen 
kehittäminen

• opiskelijavalinnat ja kielten opetus
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Hankekokonaisuuden visualisointi

•Hankkeet (17 kpl) on merkitty oranssilla ja korkeakoulut sinisellä 

•Rahoituksen saaneet hankkeet: http://bit.ly/2k0LciE 
o  mukana olevat korkeakoulut
o  kokonaisbudjetti
o  omarahoitusosuudet

•Hankkeiden edellytetty yhteistyö: http://bit.ly/2lPpUG5 
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Päätöskirjeistä



OKM edellyttää yhteistyötä hankkeiden välillä

•Korkeakoulupedagogiikan kehitys

•Opettajien pedagoginen osaaminen

•Opiskelijavalintojen kehittäminen

•Ristiinopiskelun hallinnointi

•Sähköisten oppimisympäristöjen suunnittelu ja 
toteutus
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Rahoituksen kohdentaminen

• Metropolia 200 - Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 
2017-2019: ” Rahoitusta saa käyttää hanke esityksessä esitettyihin 
kustannuksiin lukuun ottamatta ICT–ratkaisujen kehittämisen ja toteutuksen 
kustannuksia.”

• HY 197 - Opiskelijavalintojen uudistaminen: ”Rahoitusta saa käyttää 
hankehakemuksessa ja sen sopimusliitteessä kuvattuihin kuluihin lukuun 
ottamatta Helsingin yliopiston verkkokurssien toteutusta, Lapin yliopiston 
verkkokurssien toteutusta ja oikeustieteellisen alan Itä-Suomen yliopiston 
toteuttamaa oikeustieteen sähköisen valintakokeen pilotointia.”
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Rahoituksen kohdentaminen

•TY 199 - Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja 
digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen: 
Rahoitusta ei kahdelle osahankkeelle (Opinnäytetöiden 
verkko-ohjaushanke ja Multimodaalisen pro gradu -tutkielman 
kehittäminen)

• Aalto 210 - YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja 
työelämäosaamisen yhdistäminen: Avustus vain yhdelle 
osahankkeelle (Yrittäjyyskoulutus kaikille opiskelijoille)
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Arkkitehtuurikuvaukset

• ”Opetus- ja kulttuuriministeriö ostaa CSC - tieteen 
tietotekniikan keskus Oy:ltä koulutuksen ja tutkimuksen 
arkkitehtuuripalveluita. Mikäli hankkeessa syntyy 
arkkitehtuurikuvauksia tai yhteentoimivuuden määrityksiä, 
joita voitaisiin hyödyntää ja levittää käyttöön osana 
korkeakoulutuksen yhteisiä arkkitehtuureja, tulee hankkeen 
tehdä yhteistyötä CSC:n arkkitehtuuritoiminnon kanssa 
kuvausten ottamiseksi osaksi yhteisiä arkkitehtuureja.”
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Tarjontatieto, ilmoittautumistieto ja 
suoritustieto
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Hankkeiden tarkastelu 
prosessikehystä vasten
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Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit

•Korkeakoululaitoksen opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluista vastaavien toimijoiden kehittämä 
yhteinen tapa puhua opiskelun ja opetuksen sekä 
niiden tuen ja hallinnon prosesseista

•KOOTuen 14.12.2015 hyväksymät opiskelun ja 
opetuksen tuen ja hallinnon prosessit
ohttps://confluence.csc.fi/display/OPI/Prosessit_viimeisin-vir

allinen 
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• Haaga-Helia
• Metropolia 176 
• Metropolia 177 
• Metropolia 192
• Aalto 209 
• TAY 186

• JAMK
• Haaga-Helia
• Metropolia 

176 
• Metropolia 

177 
• Metropolia 

192
• HAMK
• Aalto 209
• TAY 186

• JAMK
• Haaga-Helia
• Metropolia 176 
• Metropolia 177 
• Metropolia 192
• Metropolia 200
• HAMK
• Laurea
• Aalto 209
• Aalto 210
• HY
• TY 174

• JAMK
• Haaga-Helia
• Metropolia 176 
• Metropolia 177 
• Metropolia 192
• HAMK
• OAMK
• Laurea
• Aalto 209
• Aalto 210
• JY
• TAY
• TY 199
• TY 174
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• Metropolia 
192

• Metropolia 
200

• HY
• TAY

JAMK, Metropolia 176, HAMK, OAMK, Laurea, Aalto 
209, JY, TY 199, TY 174

JAMK, HH, Metropolia 176-177-192 200, HAMK, 
OAMK, Laurea, Arcada, Aalto 209, JY, TAY, TY 199
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• Metropolia 192
• Metropolia 200
• HY
• TAY

• JAMK
• Metropolia 176 
• Metropolia 177 
• Metropolia 192
• HAMK
• Laurea
• Aalto 209
• JY
• TAY
• TY 199
• TY 174

• JAMK
• Metropolia 176 
• Metropolia 177 
• Metropolia 192
• HAMK
• OAMK
• Laurea
• Aalto 209
• Aalto 210
• JY
• TAY
• TY 199
• TY 174



CASE: Tampereen yliopisto - 186 
Ristiinopiskelun kehittäminen 
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● Lisätään korkeakoulujen yhteistä koulutustarjontaa ja tähän 
liittyvää yhteistyötä sekä selkiytetään korkeakoulutuksen 
työnjakoa.

● Hankkeessa käytettävä palveluväyläratkaisu tarjoaa työkaluja 
tietomuunnosten tekemiseen yhteiseen formaattiin, kun 
käytetään lähteinä partnereiden eri ”perinnejärjestelmiä”. Kukin 
taustajärjestelmä voidaan kytkeä yhteiseen palveluun sen 
kannalta edullisimmalla tavalla.



● Opetussuunnitelmayhteistyö

● "Kehitetään joustavia opintopolkuja ja 
ympärivuotista opiskelua, edistetään 
opiskelijahyvinvointia ja esteettömyyttä, kehitetään 
korkeakoulujen henkilöstön osaamista sekä luodaan 
pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun 
tukeen ja ohjaukseen."



• Toteutuksen järjestäjän näkökulmasta on tärkeää, että 
opiskelija voidaan hyväksyä ja lisätä opinnoille joustavasti 
kunkin korkeakoulun etusijajärjestyksen mukaisesti, ja että 
opiskelijan tiedot siirtyvät ilmoittautumistietojen yhteydessä 
kohdekorkeakoulun järjestelmiin.
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• Parannetaan oppimista ja opetusta tukevien tietojärjestelmien 
yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä



•Yksi keskeisistä tavoitteista on, että opiskelija saa järjestelmästä 
ajantasaisen ja oikean tiedon opintojen tarjonta- ja 
ilmoittautumistiedoista

•Opiskelijan mahdollisuus suunnitella ja suorittaa työelämävalmiuksien 
kannalta relevantti tutkinto lisääntyy
•Joustavat opintopolut ja ympärivuotinen opiskelu, opiskelijan 
mahdollisuudet aikatauluttaa opintonsa joustavammin lisääntyvät

•Paikkakuntariippumaton sähköinen tenttiminen tukee opintojen 
suorittamisen joustavuutta 
•Uudistetaan oppimisympäristöjä (ml. digitalisaation mahdollisuuksien 
hyödyntäminen oppimisessa ja koulutustarjonnassa) 
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CASE: Aalto-yliopisto - 209 Suomen ja ruotsin kielen 
joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden 
työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU

15.2.201730



• Kehitystyö linkittyy suoraan korkeakoulujen strategiaan
• Valtakunnallisen yhteistyön vakiintuminen ja laajentuminen yli 

korkeakoulurajojen

• Kehitystyö linkittyy opetuksen laajempaankin kehittämiseen



• Hankkeessa syntyy digitaalista opetustarjontaa, joka on avointa 
kaikille korkeakouluopiskelijoille ja sisällöllisesti sovellettavissa 
eri aloille.

• Monimediaisen pedagogiikan avulla luotavat joustavat 
toteutustavat kieltenopetuksessa.
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• Uuden pedagogisen lähestymistavan kehittäminen

• Kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista luoden 
joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen 

• Luodaan yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen 
kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan 
myös hankkeen jälkeen.

• Digitaaliset sovellukset opetuksessa ja ohjauksessa.
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•Opiskelijat voivat valita parhaiten itselleen sopivan 
opintopolun monimuotoisesta opetustarjonnasta.

• Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat suomi/ruotsi toisena 
kotimaisena kielenä opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena 
kielenä opintoihin.

• Vaihtoehtoiset suoritustavat
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Jatko
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•OKM:n kick off -seminaari

•KOOTuen* arkkitehtuuriklinikoita/ 
työpajoja/tms. keväällä 2017

•Kehittämishankkeissa syntyvät palvelut ja 
niiden liittymät valtakunnallisiin palveluihin 
–työpaja 3.-4.5.2017

•Haku erityisavustuksiin vuosina 2018-2020 
toteutettaviin hankkeisiin avautuu 
maaliskuussa 

Muita yhteisiä ja 
paikallisia toimia
• ?

Tulevia tapahtumia ja …?
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Lisätietoja ja linkit
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Lisätietoja
• Tästä esityksestä

• Koulutus- ja opetusyhteistyön 
tuesta osana CSC:n 
arkkitehtuuripalveluita 

 

Outi Tasalalta
• etunimi.sukunimi@csc.fi

• +358 50 381 8526



• Hankeet ja päätöskirjeet 
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Erityisavustuksen+saaneet+hankkeet

• Hankkeiden rahoitusosuudet http://bit.ly/2k0LciE 

• Hankkeiden edellytetty yhteistyö http://bit.ly/2lPpUG5 

• Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit, Synergiaryhmä 
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Prosessit_viimeisin-virallinen 

• OKM:n tiedote hankerahoituksista 
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2017/02/korkeakoulutus.html?lang=fi 

• CSC:n uutinen 
https://www.csc.fi/-/csc-tukee-korkeakoulujen-opetus-ja-koulutusyhteistyota 
(ENG-kielinen 
https://www.csc.fi/en/-/csc-tukee-korkeakoulujen-opetus-ja-koulutusyhteistyota) 
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https://www.facebook.com/CSCfi

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock

Antti Mäki

Palvelut koulutukselle ja opetukselle

050 430 9119
etunimi.sukunimi@csc.fi

PL 405, 02101 Espoo

www.csc.fi 

Kiit
än!

http://www.csc.fi/
http://www.csc.fi/

