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Ke 3.5. klo 14:20 - 14:50

• Opiskelijavalintojen uudistaminen

• Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 

2017-2019

• Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaalihanke 2017-2020

• eAMK –Oppimisen uusi ekosysteemi

• Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen 

opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen



OPISKELIJAVALINTOJEN 
UUDISTAMINEN

Tavoitteena vahvistaa yhteistyötä, yhtenäistää käytänteitä ja 
hyödyntää ylioppilastutkintoa nykyistä laajemmin.

• Haasteena tiedonkulku ja autonomia 

• yliopistojen välillä ja sisällä

• ratkaisuna yhteistyöverkostot ja aktiivinen seuranta

• Kumppaneita aihealueen mukaan

• opetushallitus, lukiot, IT-osaajat

• Hankkeessa tullaan hyödyntämään Eduuni-työtila

• Yhteyshenkilö Ulla Sarajärvi
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen 
kehittämishanke 2017-2019
Hankkeen tavoitteet:

• Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa on tavoitteena kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä 

ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat 

uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

• Osahankekokonaisuudet:

1.Todistusvalinnan kehittäminen

2. Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi 

3. AMK-opintoihin valmistavan opintopaketin (AMK-opintoväylä) kehittäminen koulutusalakohtaisesti

4. Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen

• Keskustelukumppaneita toivotaan kaikista sidosryhmistä, jotka ovat kiinnostuneita olemaan mukana kehittämässä 

opiskelijavalintoja. 

• Hankkeen etenemisestä tietoa: sivu/työskentelytila tulossa: https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Koulutus-

+ja+opetusyhteistyohankkeet

• Hankkeen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Marko Borodavkin, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

marko.borodavkin@metropolia.fi / 040 662 5046

https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Koulutus-+ja+opetusyhteistyohankkeet
mailto:marko.borodavkin@metropolia.fi




eAMK –Oppimisen uusi ekosysteemi
• Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä ja luoda yhteistä 

ympärivuotista verkko-opintotarjontaa, analysoida ja jakaa työelämälähtöisten 

oppimisen ekosysteemejä sekä kehittää henkilöstön digipedagogista osaamista ja 

digiohjausta. 

• Tunnistettu suurin haaste: kuinka ammattikorkeakoulut kehittäjäyhteisönä luovat 

opiskelijoille vapaat työelämälähtöiset eOpintopolut?

• Keskustelukumppaneita toivotaan: KOPE, Toteemi, Ristiinopiskelun kehittäminen,  

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen 

vahvistaminen, CSC, kaikki ristiinopiskeluun ja yhteiseen tarjontaan pyrkivät hankkeet

• Hankkeen etenemisestä tietoa: www.eamk.fi

• Projektin johtaja Hannu Ikonen (hannu.ikonen@jamk.fi)  

• Projektipäällikkö Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@jamk.fi)

http://www.eamk.fi/
mailto:hannu.ikonen@jamk.fi
mailto:paula.tyrvainen@jamk.fi


Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen 

opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

Tunnistettu haaste: Korkea-asteen opettajien digipedagoginen osaaminen on 
riittämätön vastaamaan 2010-luvun opiskelijalähtöisen oppimisen tarpeisiin

• Hankkeessa tuotetaan ja testataan

1) Englanninkielistä (monikielistä), yliopistopedagogista 
itseopiskelumateriaalia UNIPS-pohjaan

2) Tutkimuspohjaisia, uusia yliopistopedagogisia taitoja edistäviä työkaluja

3) Korkeakoulujen sisäisiä ja välisiä opiskelijakeskeisiä oppimista tukevia 
toimintamalleja korkeakoulupedagogisen toiminnan ja sen kehittämisen 
koordinoinnin parantamiseksi

• Hankkeen yhteyshenkilö: Minna Vuorio-Lehti (TY)

• Alahankkeet:

• UNIPS –hanke, johtajana dosentti Mari Murtonen (TY)

• Hella –hanke, johtajana professori Michael Uljens (ÅA)

• Opettajien digi-taidot ajantasalle, johtajana tutkijatohtori Erkko Sointu (ISY)


