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Kärkihanke 3, toimenpide 3

• Yhteistyö ja digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa ja opiskelussa
• Korkeakoulut lisäävät keskinäistä opetusyhteistyötä (esim. yhteiset kurssit, 

materiaalit, jne.) ja toisaalta kehittävät avoimia (MOOC -tyyppisiä) kursseja 
opetuksessa hyödynnettäväksi, ja esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille
nivelvaiheen sujuvoittamiseksi

• OKM:n järjestämä webinaari aiheesta 15.12.2015
• http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2015/12/Webinaari_korkea

koulutuksen_digitalisaatiosta_15.12.2015?lang=fi

• Eräs DOO-tiimin työn painopisteistä 2016 on koulutus- ja 
opetusyhteistyön tukeminen

http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2015/12/Webinaari_korkeakoulutuksen_digitalisaatiosta_15.12.2015?lang=fi


Esiselvitys opetus- ja koulutusyhteistyöstä

• Päämäärä
• Koulutus- ja opetusyhteistyön edistäminen

• Tavoitteena on tuottaa
• Yleisnäkemys käynnissä olevista yhteistyörakenteista
• Ajatuksia mahdollisista yhteistyörakenteista
• Näkemys yhteistyön tärkeimmistä motiiveista
• Näkemys yhteistyön edellytyksistä (ml. koulutuksen kuvaukset ja AHOT)
• Näkemys yhteistyön isoimmista esteistä
• Ajatuksia esteiden poistamisesta
• Ajatuksia yhteistyön motiivien näkyväksi tekemisestä
• Keinoja yhteistyön tehokkaalle edistämiselle



Tiedonhankinta on käynnissä

• Tiedustelu on lähetetty
• Synergiaryhmälle
• ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkoston koordinaattorille
• OHA-foorumin koordinaattorille

• Lisäksi on tehty
• verkkotiedonhakuja ((”korkeakoulu” AND ”koulutusyhteistyö”) jne.)
• analyysia korkeakoulujen OKM:lle toimittamasta tulos- ja tavoitesopimus-

neuvottelumateriaaleista

• Tähän mennessä tunnistetut yhteistyörakenteet on koottu taulukkoon
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uC5lB-

u5LJEok5zK1BfumeN8S0xTg1tqVyBq1bIu_aQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uC5lB-u5LJEok5zK1BfumeN8S0xTg1tqVyBq1bIu_aQ/edit?usp=sharing


Tapaamisia

• Sosnet-yliopistoverkosto 31.3.

• Psykonet-yliopistoverkosto, ajankohta haetaan

• Kauppatieteiden sivuaineopintokokonaisuus 30.3. (?)

• 10 polkua –ammattikorkeakouluverkosto, auki



Havaintoja aineiston pohjalta

• Yhteistyötä on (ainakin) kolmea eri tyyppiä
• Paikallinen, resurssien jakamiseen tähtäävä

• Oma koulutus-ja opetussuunnittelu, oma opetustarjonta
• Opetustarjontaa koordinoidaan yhteisten resurssien käytön optimoimiseksi

• Opiskelijalle tarjolla olevan koulutustarjonnan laajentamiseen tähtäävä
• Oma koulutus-ja opetussuunnittelu, oma opetustarjonta
• Koulutus- ja opetustarjonta näkyväksi yli (korkea)koulurajojen
• Ilmoittautuminen, opintosuoritusten siirto ratkaistava

• Yhteisten koulutuskokonaisuuksien tuottaminen
• Yhteinen koulutussuunnittelu, yhteinen tai koordinoitu opetussuunnittelu, jaettu 

opetustarjonta
• Opetustarjontaa koordinoidaan opiskelupolkujen mahdollistamiseksi
• Koulutus- ja opetustarjonta näkyväksi kussakin korkeakoulussa
• Ilmoittautuminen, opintosuoritusten kirjaaminen ratkaistava



Jatkoaskelista

• Selvitystyö jatkuu
• Tapaamiset

• Kerätyn tiedon analysointi

• Yhteistyön tuki käynnistyy
• Huhtikuussa järjestettäneen työpaja koulutustarjonnan laajentamiseen 

tähtääville koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeille



Kysyttävää, kommentteja?



Kiitos!

Pekka Linna

pekka.linna@csc.fi


