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1 Johdanto 
 

Vuosille 2020-2023 hyväksytyn Koulutuksen arviointisuunnitelman (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

2020) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulu-

tusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärele-

vanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää kou-

lutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön. Koulu-

tuksen arviointisuunnitelman mukaan vuosina 2020-2021 toteutetaan sosiaali- ja terveysalan korkeakoulu-

tuksen arviointi. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020, 13.) 

Suomalaisen korkeakoulutuksen kansalliset arvioinnit ovat viime vuosikymmenillä perustuneet pääasiassa 

korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeihin, mutta korkeakoulutuksen parissa on ollut tarve saada 

myös kattavammin tietoa eri koulutusaloista. Jo vuonna 2013 tunnistettiin tarve koulutusalakohtaisten arvi-

ointien toteuttamiseksi silloista systemaattisemmin, jotta saataisiin kattavaa tietoa eri alojen koulutuksen 

laadusta (Pyykkö ym. 2013, 59) ja jotta kehittämistä voidaan tehdä ala- ja tutkintokohtaisesti. Vuonna 2018 

toteutettiin lääketieteen peruskoulutuksen (ks. Mäkelä ym. 2018) ja vuonna 2019 (ks. Pyykkö ym. 2020a) 

neljän koulutusalan arvioinnit. Muutoin korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit ovat olleet yksittäisiä 

2000-luvun alun jälkeen. Lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin toteuttamisen yhteydessä jo keskustel-

tiin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen arvioinnin toteuttamisesta. 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnista käytiin lähetekeskustelu arviointijaoston kokouksessa 

maaliskuussa 2020. Arvioinnin suunnittelua ja toteutusta varten korkeakoulujen arviointijaosto nimitti sa-

massa kokouksessa suunnittelu- ja arviointiryhmän arvioinnin toteuttamiseksi (ks. luku 6). Ryhmän tehtävänä 

oli kesän 2020 aikana laatia arviointijaostolle ehdotus hankesuunnitelmaksi, josta ilmenevät arvioinnin ta-

voitteet, arviointialueet ja -kysymykset, arvioinnin menetelmät ja alustava aikataulu.  

Arviointiryhmä valitsi arvioinnin keskeisiksi tarkastelukohteiksi Koulutuksen arviointisuunnitelman mukai-

sesti osaamisperusteisuuden, työelämärelevanssin, jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin 

vastaamisen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020, 13). Läpileikkaavina teemoina arvioinnissa ovat 

moniammatillisuus ja monialaisuus, digitalisaatio, kansainvälisyys, TKI-toiminta ja eri toimijoiden välinen yh-

teistyö. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tulevaisuuden yhteiskuntaa hyödyntävää tietoa sosiaali- ja terveys-

alan korkeakoulutuksen kehittämisen tueksi.  

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi liittyy Koulutuksen arviointisuunnitelman painopistee-

seen oppimisen ja osaamisen kehittäminen, jolloin tarkasteltavia kysymyksiä voivat olla: kuinka hyvin oppi-

miselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan, mitkä tekijät edistävät tai estävät oppimista ja osaa-

misen vahvistamista sekä miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämistä kohti tulevaisuuden osaa-

mistarpeita ja jatkuvaa oppimista. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020, 7.)  

Hankesuunnitelman luvussa 2 kuvataan arvioinnin tausta erilaisten selvitysten pohjalta, luvuissa 3  ̶5 arvioin-

nin tavoite, kohderyhmät, arviointialueet ja -kysymykset sekä arviointiaineisto, luvuissa 6  ̶7 arviointihank-

keen organisointi, aikataulu ja hankkeeseen liittyvä viestintä sekä luvuissa 8  ̶9 arviointihankkeen riskienhal-

linta, laadunvarmistus ja tietosuoja. 
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2 Arvioinnin tausta 
 

Tässä luvussa taustoitetaan sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen toimintaympäristöä sekä niitä tar-

peita, joihin arvioinnilla vastataan. Luvussa 2.1 tämä tehdään arvioinnin neljän keskeisen teeman, osaamisen 

kehittämisen, työelämärelevanssin, jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaamisen, näkökul-

mista. Lopuksi luodaan lyhyt katsaus tämänhetkisiin korkeakoulujen kehittämisen rakenteisiin. Luvussa 2.2 

käydään läpi aiempia sosiaali- ja terveysalaa koskevia selvityksiä. Luvussa 2.3 esitellään arvioinnissa käytet-

tävät keskeiset käsitteet. 

 

2.1 Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen ja yhteiskunnalliset muutokset 
 

Sitran (Aro ym. 2020) väestökehitystä ja sen vaikutuksia eri koulutusasteiden opiskelijamääriin tarkastele-
vassa selvityksessä todetaan Suomen koulutus- ja työelämää haastavan yhtäaikaisesti neljä merkittävää muu-
tosta: syntyvyyden aleneminen, iäkkäiden yli 75-vuotiaiden määrän nopea kasvu, työikäisen väestön määrän 
väheneminen sekä keskittävä, polarisoiva ja valikoiva muuttoliike. Kaupungistuminen, alueellinen eriytymi-
nen, muuttoliike ja syntyvyyden aleneminen heijastuvat koko maahan. Koulutustarpeiden ennustetaan po-
larisoituvan alueellisesti: koulutustarpeen oletetaan kasvavan suurilla kaupunki- ja opiskeluseuduilla ja vähe-
nevän muualla maassa. (Aro ym. 2020, 61.) 2010-luvun alhaisen syntyvyyden vuoksi korkeakoulutukseen siir-
tyy 2030-luvulla erittäin pieniä ikäluokkia aiempiin vuosiin verrattuna (Aro ym. 2020, 39, 45). Tämä vaikuttaa 
myös sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutukseen pitkällä aikavälillä.  

 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämisessä on suuntauduttu osaamisen tarpeiden sel-

vittämiseen  
 

Osaamisen kehittämisen tarpeita on kartoitettu viime vuosina aktiivisesti, jotta koulutusjärjestelmä kykenisi 

reagoimaan entistä joustavammin yhteiskunnan muutoksiin. Tätä on tehty myös sosiaali- ja terveysalan kor-

keakoulutusta koskevissa selvityksissä. Osaamisen ennakointiforumin raportissa (Hanhijoki 2020) todetaan 

osaamisen kehittämisen monipuolistuvan tulevaisuudessa. Lisäksi moniammatillisuus ja monitieteisyys ovat 

työelämän rakenneuudistusten tärkeitä tavoitteita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (European Com-

mission 2016; Kangasniemi 2018). Korkeakoulujen rooli on koulutusjärjestelmässä muuttumassa entistä 

enemmän oppimisen mahdollistajaksi ja tukijaksi. Hankitun osaamisen painoarvo kasvanee ja suoritettujen 

tutkintojen merkitys vähenee (Hanhijoki 2020, 18; ks. myös Mäkelä & Annala 2010). Suuntaus näkyy myös 

Euroopan komission ja OECD:n korkeakoulutusta koskevissa selvityksissä (Meng ym. 2020; OECD 2019), joissa 

korostuvat entistä vahvemmin koulutuksen tuottaman työelämärelevanssin merkitys ja valmistuneiden osaa-

minen työelämän näkökulmasta. Korkeakouluissa tapahtuvan oppimisen tavoitteena pitäisi olla kiinteässä 

yhteydessä työelämään ja käytännön osaamisen karttumiseen (esim. European Commission 2020). Myös 

Suomessa on tapahtunut vastaavanlainen painopisteen muutos, jossa koulutuksen keskeisenä tehtävänä 

nähdään osaamisen tuottaminen yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti Osaamisella soteen -hankkeen vuonna 2017 yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veysministeriön kanssa. Hankkeen tavoitteena oli osaltaan tukea sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uu-

distusta tekemällä ehdotuksia henkilöstön osaamisen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämi-

sestä (OKM 2019a, 13.). Hankkeen väli- ja loppuraporteissa (OKM 2018; OKM 2019a) tuodaan esille sosiaali- 
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ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisesta rakenteesta riip-

pumatta. Sen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa keskeisiä tavoitteita ovat jatkossakin asia-

kaslähtöisyys, toiminnan kustannusvaikuttavuus sekä palvelujen yhteensovittaminen ja yhdenvertainen saa-

tavuus. Raportin mukaan tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että koulutusjärjestelmä pystyy reagoi-

maan joustavasti sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin ja uudistamaan työelä-

mää. Tämä edellyttää korkeakoulujen, koulutuksen järjestäjien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä 

tiiviimpää vuoropuhelua ja yhteistyötä niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Sosiaali- ja terveys-

palvelujen uudistamista tuetaan kehittämällä tutkintoon johtavan koulutuksen ja tutkintoja täydentävän 

koulutuksen sisältöjä, vahvistamalla työssä tapahtuvaa oppimista sekä tiivistämällä korkeakoulujen ja palve-

lujärjestelmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. (OKM 2019a, 13.)  

Osaamisella soteen -hankkeen pohjalta ministeriöt esittivät seuraavien osaamistarpeiden huomioimista kou-

lutuksen kehittämisessä: 

• asiakaslähtöisyys, ohjaus- ja neuvontaosaaminen sote-alan koulutuksessa 

• moniammatillisuus- ja tiimityöosaaminen 

• palvelujärjestelmäosaaminen 

• tutkimus- ja kehittämisosaaminen, näyttöön perustuva toiminta ja kustannusvaikuttavuusosaaminen 

• digitalisaatio ja teknologia 

• kestävän kehityksen mukainen ympäristöosaaminen (OKM 2019a, 18). 

Moniin näistä osaamistarpeista on jo tartuttu hankeperusteisen kehittämisen kautta (ks. esim. OKM 2019a, 

35). Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on toteutettu moniammatillisia opintojaksoja, joissa toimitaan 

monitieteisissä tiimeissä digitaalisia menetelmiä hyödyntäen (esim. Raukola-Lindblom ym. 2020; Tervas-

kanto-Mäentausta 2018; Äikäs ym. 2020). 

Sosiaali- ja terveysalan osaamisen vahvistaminen oli keskiössä myös Strategisen tutkimuksen neuvoston 

(STN) rahoittamassa kolmivuotisessa COPE-hankkeessa (2016–2019), jossa analysoitiin työelämän murrosta 

ja muutoksia sekä niiden vaikutuksia tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattitaitovaatimuksiin, koulu-

tukseen ja johtamiseen (THL 2020a; COPE 2020). COPE-hankkeessa oli viisi osahanketta: 

• muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa  

• ammattilaisten tukeminen lisääntyvässä digitalisaatiossa  

• tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa 

• kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen 

• hallinto ja johtaminen varmistamassa työelämän tarvitseman osaamisen ja joustavan oppimisen 

(COPE 2020).  

Tässä arvioinnissa hyödynnetään näitä jo tunnistettuja osaamistarpeita ja tarkastellaan koulutusten kykyä 

vastata niihin. Tarkastelu ulottuu tutkinto-ohjelmatasolle. Näkökulmassa korostuu korkeakoulujen yhteinen 

kehitystyö muiden toimijoiden kanssa ja se, miten alueellinen näkökulma huomioidaan. Alueellisuus liittyy 

läheisesti elokuussa 2020 aloitettuun korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyöhön (OKM 2020a), 

jonka yhteydessä käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutumi-

nen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet. Tavoitteena on, 

että laadittujen suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa 

(OKM 2020a). 

 

Työelämärelevanssi ja työvoiman kysynnän ennakoidut muutokset koulutuksen kehittämiseksi 
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Korkeakoulutuksen työelämärelevanssiin kiinnitetään enenevissä määrin huomiota kansainvälisesti ja kan-

sallisesti. Euroopan unioni (EU) julkaisi kesäkuussa 2020 selvityksen, jossa oli kartoitettu EU-maiden ja EU:n 

talousalueeseen kuuluvien valtioiden linjauksia ja käytäntöjä korkeakoulutuksesta valmistuneiden työelä-

mäsijoittumisen seuraamiseksi (Beadle ym. 2020). Meneillään on myös tutkimushanke, jossa tarkastellaan 

korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista työmarkkinoille (European Commission 2020; Meng ym. 2020).  

Suomessa tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointityötä on tehty pitkään. Osaamisen ennakointiforumin 

uusimman raportin (Hanhijoki 2020) mukaan vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin tarvittavan 

työvoiman keskimääräinen koulutusvaatimus on huomattavasti korkeampi kuin työllisten koulutus on ollut 

viime vuosikymmenen lopulla. Korkeakoulutettujen osuus uusien työpaikkojen työvoimatarpeesta on 60 pro-

senttia. Osaamisvaatimusten kasvaessa jo työssä olevien koulutustasoa on parannettava merkittävästi. (Han-

hijoki 2020.) 

Sosiaali- ja terveysala on ollut voimakkaimmin kasvavia aloja työvoiman kysynnän näkökulmasta (OKM 

2019a, 79). Osaamisen ennakointifoorumin (Hanhijoki 2020) sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman tarpeen 

ennakointitulos vuodelle 2035 poikkeaa kuitenkin julkisuudessa esitetyistä arvioista, joissa työvoimatarpeen 

ennakoidaan edelleen kasvavan merkittävästi. Vaikka vuosina 2017  ̶2035 ennustetaan avautuvan eniten työ-

paikkoja muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluissa, alojen koulutustarpeen ajatellaan olevan kuitenkin kor-

keakoulutuksen osalta noin 10 prosenttia nykyistä pienempi muun muassa syntyvyyden laskun myötä (ks. 

myös Aro ym. 2020, 39). Sosiaalitieteiden pitkän aikavälin ennakointitieto näyttää ristiriitaiselta tämänhetki-

sen työmarkkinatilanteen näkökulmasta, koska sosiaalityöhön erikoistuneista sosiaalialan maistereista on 

tällä hetkellä jatkuvasti pulaa (Hanhijoki 2020, 42). 

Ennusteen mukaan terveydenhoitajia (AMK) tulisi palkata nykyistä enemmän kuntiin. Työmarkkinoilla on ar-

veltu olevan 22 000 koulutettua terveydenhoitajaa, joista vain 8 000  ̶9 000 henkilöä toimii koulutusta vas-

taavissa tehtävissä. Raportin mukaan alan aloituspaikkojen määrää ja myös koulutuksen alueellista jakautu-

mista on tarvetta arvioida kriittisesti kuntien, yksityisten toimijoiden ja maakuntien liittojen välisenä yhteis-

työnä. (Hanhijoki 2020, 5  ̶6.) 

Sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkamäärää tulisi sen sijaan lisätä, ja AMK-tasoisen uuden työvoiman 

tarve kohdistuu sairaanhoitajiin. Perusteena tähän on terveyspalveluiden henkilöstörakenteen muutos, työn-

jaon kehittyminen terveydenhuollon eri ammattihenkilöiden kesken sekä työpaikkojen määrän kasvu esimer-

kiksi hoivapalveluiden ja kotihoidon piirissä. Myös etäpalveluiden, kuten digitalisaatiota hyödyntävien etä-

vastaanottojen, lisääntyminen vaikuttaa alan työvoiman tarpeeseen. Alan työvoiman saatavuutta koskevat 

toimenpiteet tulisi kohdentaa erityisesti ammattikorkeakouluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelu-

järjestelmään, jolla on vaikutuksia koko väestöön. (Hanhijoki 2020, 58  ̶59.) Toimialakohtaisia ennakoinneilla 

tulevaisuutta voitaisiin lähestyä nykyisiä ennakointeja syvällisemmin esimerkiksi palvelujen kysynnän ja nii-

hin liittyvien erityispiirteiden kautta. Raportissa koulutustarpeita on tarkasteltu työelämän tarpeiden näkö-

kulmasta, mutta sen muistutetaan olevan vain yksi näkökulma jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden kou-

lutustarpeisiin ja vähintään yhtä tärkeänä pidetään koko väestön osaamista ja ihmisten mahdollisuuksia ke-

hittää itseään omien edellytystensä pohjalta. (Hanhijoki 2020, 62, 18.) 

Työharjoittelun suuri merkitys ammatillisen osaamisen kehittymisessä on sosiaali- ja terveysalan korkeakou-

lutuksen leimallinen piirre ja tärkeässä roolissa alan koulutusten työelämärelevanssin kannalta. Harjoitteluun 

liittyy alalla myös haasteita, joihin tässä arvioinnissa halutaan tarttua. Ammattikorkeakoululaki (932/2014) 

määrittelee ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvaa harjoittelua. Terveysalan hoitotyön koulutuksen har-

joitteluja sääntelee myös Euroopan Unionin direktiivi (2005/36/EY ja 2013/55/EU). Esimerkiksi sairaanhoita-

jan opintojen harjoittelun tulee tapahtua autenttisissa oppimisympäristöissä ja olla vähintään puolet opin-

noista (Jokelainen ym. 2020, 3). Muissa tutkinnoissa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuu-

luvan ammattitaitoa edistävän harjoittelun osuus on vähintään 30 opintopistettä (Valtioneuvoston asetus 
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ammattikorkeakouluista 1129/2014). Vuonna 2018 harjoittelun toteutunut osuus oli ammattikorkeakoulu-

tutkinnoissa 75–120 opintopistettä (Vallimies-Patomäki ym. 2018, 3). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla pakollinen harjoittelu kuuluu yliopistoissa lääketieteellisten koulu-

tusten lisäksi sosiaalityön koulutukseen, proviisorin tutkintoon sekä psykologian maisterin tutkintoon (Valti-

onneuvoston asetus 794/2004). Näistä kolme viimeksi mainittua eivät nykylainsäädännössä ole valtion kou-

lutuskorvauksen piirissä. Erityisesti sosiaalityön sekä psykologian koulutuksen osalta ei ole yhtenäisiä käytän-

töjä harjoittelukorvausten maksamisesta. (Vallimies-Patomäki ym. 2018, 3.)  

Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluista sovitaan alan työpaikkojen 

kanssa harjoittelusopimuksilla. Näistä noin 70 prosentin perustella ammattikorkeakoulut maksoivat korvauk-

sia vuona 2017 lähes yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Kuusi ammattikorkeakoulua on sopinut, että rahallisia ja 

muuta korvausta ei suoriteta tai ohjaus korvataan pelkästään muuten kuin rahallisesti. Ammattikorkeakou-

lujen maksamien harjoittelukorvausten arvioidaan kattaneen keskimäärin noin 10 prosenttia sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimintayksiköille ohjaajien työpanoksen menetyksestä aiheutuneista kustannuksista. (Valli-

mies-Patomäki ym. 2018, 2.) 

Ammattikorkeakouluille tehtyjen terveysalan harjoittelujen laatusuositusten (Jokelainen ym. 2020) tavoit-

teena on varmistaa opiskelijoiden laadukas harjoittelu, yhtenäistää opiskelijan harjoitteluprosesseja, tehdä 

näkyväksi harjoitteluun liittyvät tehtävät opiskelijan, opettajan, ammattikorkeakoulun ja työelämän näkökul-

mista, varmistaa opiskelijan osaamisen kehittyminen ja jatkuva oppiminen harjoittelun aikana sekä varmistaa 

korkeakoulun ja harjoitteluympäristöjen sujuva yhteistyö opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja sen kehittä-

misessä. (Jokelainen ym. 2020, 5.) Myös OKM on ohjeistanut terveysalan tutkintoon johtavan koulutuksen ja 

sen osana harjoittelujen järjestämistä (OKM VN/2861/2020). Kirjeen mukaan simulaatiot voivat täydentää 

kliinistä opetusta, mutta eivät voi korvata kliinistä opetusta oikeiden potilaiden kanssa. 

Valtioneuvoston tiedotteessa kesäkuun 2020 alussa todetaan koronaepidemian vaikuttaneen monin tavoin 

sosiaali- ja terveysalaan (Valtioneuvosto 2020a). Ennen epidemiaa sosiaali- ja terveysalan yritysten henki-

löstö kasvoi voimakkaasti. Korona-aikana yksityinen sosiaali- ja terveysalan sektori on kärsinyt tilanteesta 

kysynnän painopisteen muuttuessa. Lomautukset ja työttömien määrä ovat kaksinkertaistuneet edellisvuo-

teen verrattuna. (Valtioneuvosto 2020a.)  

Koronaepidemian myötä etä- ja digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet. Hyvinvointiala HALI ry:n, joka edustaa 

yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä, selvityk-

sen mukaan muun muassa lääkäreiden digivastaanottojen määrä on kasvanut sosiaali- ja terveysalan yrityk-

sissä merkittävästi (HALI ry. 2020). On todennäköistä, että digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään tulevaisuu-

dessa entistä laajemmin. Tämä nähdään Suomessa myös uutena mahdollisuutena muun muassa sosiaali- ja 

terveysalan digitaalisten ratkaisujen ja teknologian kansainvälisen kysynnän kasvun myötä (Valtioneuvosto 

2020a). Tämä luo tarpeita myös koulutuksen kehittämiselle. Digitaalisuuden ajankohtaisuus käy ilmi myös 

Suomen korkeakoulujen yhteisessä DigiVisio 2030 -hankkeessa, jonka tavoitteena on avata oppimisen kan-

salliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja luoda Suomeen avoin ja tunnustettu oppimisen 

ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin. (Digivisio 

2030, 2020.) 

Myös meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus luo taustan sekä korkeakouluissa jo nyt tehtävälle 

kehittämistyölle että tälle arvioinnille. Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehite-

tään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen pyritään tekemään palvelut edellä ja ihmiskeskei-

sesti. (Sote-uudistus 2020.) 
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Jatkuvan oppimisen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää korkeakouluilta uudenlaisia koulutusmuo-

toja ja tiivistä vuorovaikutusta työelämän toimijoiden kanssa  
 

Koska työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti, työelämässä olevan väestön koulutustasoa tulee 

Osaamisen ennakointifoorumin mukaan parantaa (Hanhijoki 2020). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työn 

ohella kouluttautumista ja monimuotoisia oppimistapoja tulisi kehittää nykyistä joustavammiksi, oppijoiden 

ja työnantajien tarpeisiin perustuviksi koulutus- ja urapoluiksi. Tähän tarvitaan työelämän, hallinnon, oppi-

laitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä, jonka tuloksena oppilaitoksille ja korkeakouluille luodaan edellytyk-

set vastata työelämässä olevien koulutustarpeisiin, mutta myös työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevan 

väestön koulutustarpeisiin. (Hanhijoki 2020, 64.) 

Jatkuvan oppimisen rakenteilla ja joustavilla koulutuspoluilla luodaan edellytyksiä osaavan työvoiman saata-

vuudelle sosiaali- ja terveyspalveluissa (OKM 2019a, 14). Yksi meneillään olevista koulutuksen kehittämis-

hankkeista on vuonna 2019 käynnistynyt jatkuvan oppimisen uudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on vas-

tata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin sekä ihmisten läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen 

kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Jatkuvan oppimisen uudistus painottuu työikäisten osaamisen kehittä-

miseen. Tällä hetkellä erityisenä haasteena on se, että koulutusta eniten tarvitsevat osallistuvat siihen vähi-

ten. Jatkuvaan oppimiseen panostamalla voidaan tukea mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julki-

sen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. (OKM 2020b.) 

Erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusta koskeva Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen 

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja jatkuu 

vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on kehittää sähköinen järjestelmä, joka auttaa sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutustarpeen arvioinnissa ja opintojen löytämi-

sessä.  Hankkeessa on mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat 

työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia. (Savonia 2020.) 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan digitalisaatiolinjaukset ohjaavat palvelujärjestelmän ke-

hittämistyötä (OKM 2019a, 38). 

Osaamisella soteen -selvityksen työryhmä suosittaa, että korkeakoulujen tutkintokoulutuksesta ja muusta 

koulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta olisi uudistettava nykyistä joustavammaksi ja paremmin työelä-

män tarpeita vastaavaksi. Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneista 

merkittävällä osalla on taustalla jo aiemmin suoritettu saman alan korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja terveys-

alan opintopolut muodostuvat pitkiksi ja päällekkäisiksi, mikä heijastuu valmistumisikään ja osaavan työvoi-

man saatavuuteen. Työryhmä on ehdottanut kokonaisarvion toteuttamista sosiaali- ja terveysalan korkea-

koulututkintojen ja jatkuvan oppimisen rakenteesta ja toimivuudesta. (OKM 2019a, 19.)  

Jatkuva oppiminen on keskeinen teema myös kansainvälisessä koulutuksen kehittämistyössä (ks. esim. OECD 

2020). Suomessa tulisi OECD:n mukaan monipuolistaa koulutustarjontaa, lisätä koulutustarjonnan vastaa-

vuutta työelämän tarpeisiin, vahvistaa kannusteita osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen, tarjota 

kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluja, kehittää räätälöityjä koulutuksia ja käynnistää etsivää toimintaa 

aikuisille, joilla on heikot perustaidot. (OECD 2020; OKM 2020c.) OECD arvioi suomalaisen aikuiskoulutusjär-

jestelmän vahvuudeksi sen monipuoliset mahdollisuudet ja ihmisten aktiivisen osallistumisen koulutukseen. 

Kansainvälisesti vertaillen suomalaisten osaaminen on korkealla tasolla. Koulutus on maksutonta tai edul-

lista, ja sitä on joustavasti tarjolla. (OKM 2020c.) Toisaalta järjestelmä ei OECD:n mukaan vastaa lisä- tai uu-

delleenkoulutuksen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmä ei myöskään ohjaa koulutusta tai 

kannusteita niitä eniten tarvitseville. Osaaminen kasautuu voimakkaasti, ja koulutusta eniten tarvitsevia on 

vaikea tavoittaa. Osaamiskuilu syvenee työuran aikana: Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumisessa 

ovat OECD-maiden suurimpia. (OECD 2020.) 
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Kehittämistarpeita OECD näkee erityisesti lyhytkestoisten koulutusten tarjonnassa, koulutustarjonnan vas-

taavuudessa työelämän tarpeisiin sekä taloudellisissa kannusteissa. Koulutustarjonnan monipuolistamiseksi 

OECD suosittaa lisäämään yksityistä tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka soveltuisi hyvin aikuisten tar-

peisiin ja vähentäisi painetta hakeutua ensisijaisesti nuorille tarkoitettuihin koulutuksiin. Ennakointitietoa tu-

lisi käyttää systemaattisesti, jotta koulutus vastaisi työelämän tarpeisiin. Lisäksi tulisi arvioida, kuinka työn-

antajien roolia koulutustarjonnan suuntaamisessa voisi vahvistaa. (OECD 2020.) 

 

Visio 2030 ja TKI-tiekartta antavat suuntaviivoja koulutustarjonnan kehittämiselle 
 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision (OKM 2017a) tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jat-

kuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä. 

Alkuvuodesta 2019 julkistettu vision toimeenpanon tiekartta käynnistää kyseisen kehittämistyön (OKM 

2019b; OKM 2019c). Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 

kansainvälisyyden edistämisen linjaukset vuosille 2017  ̶2025, jotka korostavat kansainvälisissä verkostoissa 

toimimista sekä vuorovaikutusta korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja julkisista toimijoista koos-

tuvissa alueellisissa innovaatioalustoissa laadun edellytyksenä (OKM 2017b).  

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sai oman tiekarttansa huhtikuussa 2020. Tiekartan toimen-

piteiden tavoitteena on parantaa suomalaisen TKI-ympäristön maailmanlaajuista vetovoimaa ja kannustaa 

yrityksiä TKI-investointien lisäämiseen Suomessa (Valtioneuvosto 2020b). Suunnitelma on laadittu opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä kuulemalla laajasti muita ministeriöitä ja 

TKI-toiminnan sidosryhmiä. Hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismeno-

jen osuuden nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuudesta 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

(Valtioneuvosto 2020b, 4.) 

TKI-tiekartassa nimetään kolme strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi julkisen ja yksityisen sekto-

rin kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. Osaamisen kehittämisen osalta tiekartassa todetaan 

TKI-toiminnan kasvun edellyttävän merkittävää kansallista osaamis- ja koulutustason nousua. Korkeakoulu-

tettuja asiantuntijoita ja muita TKI-työn ammattilaisia tarvitaan suunnitelman mukaan lisää, mikä haastaa 

koulutusjärjestelmää, sekä tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalle monimuotoiset jatkuvan oppimisen 

mahdollisuudet koko väestölle. Suomen tulisi myös olla entistä houkuttelevampi kansainvälisille tutkijoille, 

asiantuntijoille ja TKI-ammattilaisille. Uudesta kumppanuusmallista linjataan korkeakoulujen, tutkimuslaitos-

ten, yritysten ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyön vahvistamisesta. Uusi kumppanuusmalli kokoaa kansal-

lista ohjelmallista rahoitusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja kytkee toiminnan tukemiseen entistä vahvem-

min EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen lähteet. (Valtioneuvosto 2020b, 4, 6.) 

Valtioneuvoston selvityksessä (Piirainen ym. 2019) TKI-toiminnan rooli sosiaali- ja terveysalalla nähdään eri-

tyisesti pidemmällä aikavälillä uusien, entistä vaikuttavampien teknologioiden, ratkaisujen ja hoitokäytäntö-

jen kehittämisessä sekä kustannusten kasvun hillinnässä. Työryhmä näkee tarvetta alueiden strategiselle 

suunnittelulle ja koordinoinnille ja TKI-toiminnan kokonaiskuvan kirkastamiselle sekä alueellisesti että kan-

sallisesti poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Tärkeänä pidetään myös yhteisten rakenteiden ja ymmärryksen 

muodostumista kansallisten toimijoiden ja alueiden välillä suhteessa sosiaali- ja terveysalan päämäärätavoit-

teisiin (Piirainen ym. 2019, 101–102). 

Tulevaisuuden kehittämisen suuntaviivoja tulee määrittämään myös hallituksen eduskunnalle vuoden 2020 

lopulla luovutettava koulutuspoliittinen selonteko. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta 

sekä sen tavoitetilasta. Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan, että kou-

lutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo 
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lisääntyy, lapset ja nuoret voivat hyvin, koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

ja että Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida. Tarkastelu kohdistuu 

koko koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen kehittämiseen. (OKM 2020d.) 

 

Korkeakoulutuksen rakenteita säädellään koulutusvastuusäätelyllä ja toimiluvilla 
 

Koulutusvastuiden päättäminen kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan ja on valtion korkeakoulupolitiikan 

ydinaluetta. Yliopistojen koulutusvastuista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista 

(VN 794/2004 muutoksineen) ja OKM:n asetuksella koulutusvastuun täsmentämisestä (OKM 1451/2014 

muutoksineen). Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuista määrätään ammattikorkeakoulujen toimiluvissa. 

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perus-

teista säädetään valtioneuvoston asetuksilla. Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä korkeakou-

lututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. Ammattikorkeakouluissa voidaan suo-

rittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. (VN 794/2004; VN 

1129/2014.)  

Korkeakoulut voivat tarjota myös erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena 

korkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina sekä täydennyskoulutusta. Erikoistumiskoulutukset 

tuottavat osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutus-

tarjontaa. Täydennyskoulutusta toteutetaan liiketaloudellisin perustein tai työvoimakoulutuksena ilman val-

tion rahoitusta. (VN 794/2004.)  

Yliopistotutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään muun muassa tutkintojen laajuuk-

sista ja tavoitteista sekä kussakin korkeakoulussa suoritettavista tutkintomahdollisuuksista. Asetuksella sään-

nelty koulutusvastuu on yliopistoja velvoittava. (HE 241/2014.) Valtioneuvoston toimivallalla varmistetaan 

riittävä koulutustarjonta eri aloilla muun muassa ikäluokkakehitys ja aluepoliittiset näkökulmat huomioon 

ottaen, korkeakoulutuksen tarkoituksenmukainen mitoitus sekä päällekkäisen koulutustarjonnan karsiminen 

ja sitä kautta voimavarojen mahdollisimman hyvä kohdentaminen. (HE 33/2013.) OKM valmistelee tarvitta-

vat muutokset korkeakoulujen esityksistä koulutusvastuisiin. Koulutustarjonnan sisällöllinen kehittäminen 

kuuluu korkeakoulujen itsehallinnon piiriin. Tutkintojen tavoitteita ohjataan valtioneuvoston asetuksilla am-

mattikorkeakouluista (VN 1129/2014) ja yliopistojen tutkinnoista (VN 794/2004, 7 §, 12 §). 

Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuut määritellään valtioneuvoston antamissa toimiluvissa (VN 

1128/2014; OKM 2019e), joihin on kirjattu, mitä ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä ammattikorkeakou-

lututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee tai joita se voi antaa. Ammat-

tikorkeakoulujen toimiluvat uusittiin joulukuussa 2014. Tällöin myös ammattikorkeakoululaki uudistettiin ja 

aiempi ministeriön tekemiin tutkinto-ohjelmapäätöksiin perustunut sääntely korvattiin toimilupien kautta 

määriteltävillä, aiempaa väljemmillä koulutusvastuilla. Lakimuutoksen perusteluiden mukaan ammattikor-

keakoulun toiminnan tulisi vastata alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen. Tarpeen arvioin-

nissa otettaisiin huomioon kansallisten koulutustarve-ennakointien alakohtaiset linjaukset ja korkeakoulu-

tuksen saavutettavuus suuralueella. (HE 26/2014.) Ammattikorkeakoululain perusteluissa avataan yliopisto-

lakia vähemmän tavoitteita koulutusvastuusääntelyn uudistukselle, mutta sääntelyn samankaltaisuuden 

vuoksi voidaan olettaa tavoitteiden olevan samansuuntaisia: niiden oletetaan parantavan ministeriön oh-

jausmahdollisuuksia sekä lisäävän korkeakoulujen liikkumavaraa koulutusvastuiden sisällä (Pyykkö ym. 

2020b, 23). 
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Kuvio 1. Korkeakoulujen ohjausjärjestelmä Suomessa (OKM 2020e)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkeakoulujen ohjauksesta (ks. kuvio 1). Koulutusvastuusääntelyn 

ohella tärkeimmät ohjauskeinot ovat korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken nelivuotiskau-

siksi solmittavat sopimukset, korkeakoulujen rahoitusmallit, informaatio-ohjaus, OKM:n hankerahoitus ja 

strategiapohjainen rahoitus. Lisäksi korkeakoulujen toimintaan vaikuttavat omistajaohjaus ja korkeakoulu-

tuksen duaalimalli. (Ks. OKM 2020e; Pyykkö ym. 2020b, 53.) Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

välisissä sopimuksissa sovitaan muun muassa korkeakoulun tehtävästä, vahvuusaloista, profiilista ja tutkin-

totavoitteista. Tutkinto-tavoitteet asetetaan ammattikorkeakoulututkintojen ja yliopistojen ylempien kor-

keakoulututkintojen osalta niin, että tiettyjä aloja yhdistetään toisiinsa ja tavoitteet asetetaan kullekin alojen 

yhdistelmälle kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) mukaisesti (OKM 331/2016). Muiden tutkintojen 

osalta sopimuksissa asetetaan tavoitteet korkeakoulukohtaisesti. Koulutustarjonnan kehittämisen kannalta 

aloja koskevilla tutkintotavoitteilla on suuri merkitys, sillä korkeakoulu ei saa rahoitusta tutkintotavoitteen 

ylittävistä tutkinnoista. Tämän vuoksi tutkintotavoitteita kutsutaankin rahoitusmallista keskusteltaessa usein 

tutkintokatoiksi. Korkeakoulujen ohjausmekanismeja ja koulutustarjonnan kehittämisen prosesseja on ku-

vattu tarkemmin Karvin vuonna 2020 julkaistuissa koulutusala-arvioinneissa (ks. Pyykkö ym. 2020a). 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ssä ja suomalaisissa yliopistoissa toteutettiin vuosina 2014–

2016 eri koulutus- ja tutkimusaloja koskevia rakenteellisen kehittämisen ja profiloinnin hankkeita (ns. RAKE-

hankkeet) (Unifi 2016). Myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:ssä tehtiin ammattikorkea-

koulujen RAKE-selvitys, joka valmistui vuonna 2016. Raportissa pohdittiin, millainen korkeakoulukokonaisuus 

Suomessa on kansainvälisesti houkutteleva ja tunnistettu sekä miten luodaan ja ennakoidaan uutta samalla, 

kun otetaan huomioon työelämän muuttuvat osaamistarpeet. (Arene 2016a.) Arenen toteuttama ylempien 

ammattikorkeakoulututkintojen RAKE-selvitys valmistui keväällä 2016 (Arene 2016b). 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen (VTV 2016) mukaan OKM pyrkii edistämään yliopis-

tojen strategisten tavoitteiden toteutumista, kunhan ne eivät vaaranna yliopistojen muodostaman kokonai-

suuden tai tietyn alan kehittymismahdollisuuksia. Ohjauksen kokonaisuus on kuitenkin pirstaloitunut yksit-

täisiin ohjausvälineisiin. Tarkastuskertomus korosti tarvetta kokonaisnäkemykselle ja sitä tukeville rahoitus- 
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ja arviointivälineille. (VTV 2016.) Samansuuntaista on ollut myös korkeakouluissa esitetty kritiikki OKM:n han-

kerahoitusta kohtaan. Tarkastuskertomuksen mukaan ministeriön vuorovaikutus sekä informaatio- ja neu-

votteluohjaus ovat viime vuosina vahvistuneet ja monipuolistuneet. Vuoropuhelu on edistänyt rakenteellis-

ten uudistusten toteuttamista ja parantanut yliopistojen tilannekuvaa, ja tätä kautta poliittisen hyväksynnän 

saaminen muutoksille on helpottunut. Tavoitteellisella rakenteiden kehittämisellä saataneen aikaan toimin-

nallisesti ja taloudellisesti vahvempia yliopistoja. Tarkastusviraston mukaan yliopistojen välinen työnjako on 

kehittynyt, yliopistojen määrä vähentynyt sekä yliopistojen selkeämmät profiilit ovat auttaneet ulkopuolisen 

rahoituksen hakemisessa. (VTV 2016, 25.) 

Vuoden 2010 yliopistouudistuksen ja vuosien 2014  ̶2015 ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin mu-

kaan kyseiset uudistukset olivat parantaneet korkeakoulujen yhteistyön ja profiloinnin edellytyksiä. Nykyinen 

lainsäädäntö ja korkeakoulujen autonomia mahdollistavat myös alueellisiin tarpeisiin ja nopeaan muutok-

seen reagoimisen. Uudistuksen vaikutukset vahvempien ja kansainvälisesti kilpailukykyisempien korkeakou-

lujen muodostumisessa näkyvät kuitenkin hitaasti. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen nykyiset roolit ja 

asema korkeakoulujärjestelmässä ovat käymistilassa, ja tämän epäselvyyden koetaan hidastavan korkeakou-

lukentän rakenteellista uudistumista ja yhteistyötä. (Wennberg ym. 2018, 66-67.)  

Korkeakoulujen tutkintojärjestelmän toimivuutta haastavat myös viimeaikaiset muutokset valintakoekäytän-

nöissä sekä aloituspaikkojen lisäykset. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä sovittiin vuo-

den lisäaloituspaikoista syksylle 2020: ammattikorkeakoulut saivat yhteensä 2 200 ja yliopistot 2 048 lisäaloi-

tuspaikkaa (OKM 2020f). Syksyllä 2020 ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuspaikan vastaanottaneiden 

määrä nousi edellisvuodesta 12,6 prosenttia eli yhteensä 39 336 aloituspaikkaa ja YAMK-tutkintokoulutus-

paikkojen vastaanottaneiden määrä 22,1 prosenttia eli 6 927 aloituspaikkaa (Arene 2020). Aloituspaikkoihin 

myönnettiin rahaa Marinin hallituksen neljännessä lisätalousarviossa. Hallitus päätti vuoden 2020 kesä-

kuussa 124 miljoonan euron rahoituksesta korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin. (OKM 2020f.) Korkeakoulu-

tukseen haki keväällä 2020 ennätysmäärä hakijoita. Sosiaali- ja terveysalalla vaikeinta oli päästä suuhygie-

nisti- ja hammasteknikkokoulutukseen (16,5 hakijaa/aloituspaikka). (OPH 2020.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt korkeakoulujen vuosina 2021  ̶2022 toteutettavista koulutusten 

laajennuksista. Yliopistoille päätettyjä lisäaloituspaikkoja on yhteensä 4 131 ja ammattikorkeakouluille yh-

teensä 1 723. Näistä yliopistojen terveys- ja hyvinvointialan sekä sosiaalitieteen ja sosiaalityön lisäaloitus-

paikkoja on yhteensä 299 ja ammattikorkeakoulujen terveys- ja hyvinvointialan lisäaloituspaikkoja on yh-

teensä 987. Lisäaloituspaikat rahoitetaan sopimuskaudella 2021-2024 valtioneuvoston korkeakoulu- ja tie-

depoliittisia tavoitteita tukevasta strategiaperusteisesta rahoituksesta. (OKM 2020g.) 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen yhtenä erityispiirteenä on alan voimakas sääntely. Ammattitaito- ja pä-

tevyysvaatimukset, joita säädellään niin kansallisesti kuin EU-direktiivein, vaikuttavat opiskelijoiden koulu-

tuspolkuihin ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin. Kansallisella tasolla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-

vontavirasto Valvira ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja antaa muun mu-

assa lausuntoja kelpoisuuden antavien tutkinnon osien suorittamistavasta. Valvovat toimielimet on kuvattu 

kuviossa 1.  
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KUVIO 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta Suomessa (Valvira 2020) 

 

2.2 Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen selvitystoiminta ja tiedontarve on ollut run-

sasta 
 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta on selvitetty viime vuosina paljon. Seuraavassa on kuvattu arvioin-

nin kannalta keskeisimpiä selvityksiä.  

Osaamisella Soteen -hankkeen loppuraportissa (OKM 2019a; ks. tarkemmin luku 2.1) tehtiin ehdotukset siitä, 

miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistusta voitaisiin tukea osaamista kehittämällä. Raportissa 

todetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarvitsevan uudistamistavoitteiden ja toiminta-

kulttuurin muutoksen mukaista yhteistä ja jaettua osaamista. Raportissa suositellaan, että alan korkeakoulu-

tutkintojen ja jatkuvan oppimisen rakenteen toimivuudesta toteutettaisiin laaja kokonaisarvio yhteistyössä 

työelämän toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tulisi hyödyntää 

nykyistä paremmin työelämässä.  (OKM 2019a.) 

Osana Osaamisella soteen -hanketta toteutettiin Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudis-

tus -tutkimushanke, jonka tavoitteena oli kuvata, millaisia osaamistarpeita sote-uudistus synnyttää ja mitä 

olisi tehtävä, jotta näihin uusiin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan (Kangasniemi ym. 2018, 2). Selvityksen 

mukaan ammattialakohtainen substanssiosaaminen on myös tulevaisuuden osaamisen ytimessä. Tämän li-

säksi tulevaisuudessa tulee huolehtia eri sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä koskevasta yleisten valmiuk-

sien osaaminen hankkimisesta, joka sisältää asiakastyöosaamisen, palvelunkehittämisosaamisen sekä työn-

tekemisen ja yhteistoiminnan muutososaamisen. Raportissa myös kehotetaan arvioimaan, onko uusille tut-

kinnoille tai nykyisten tutkintojen uusille kelpoisuuksille tarvetta, jotta niiden asiakkaiden, jotka tarvitsevat 
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useita sosiaali- ja terveysalan eri palveluita, tarpeisiin voitaisiin vastata. Erityisen ajankohtaisena selvitys-

ryhmä pitää työntekijöiden osaamisvajeisiin vastaamista täydentävällä koulutuksella sekä työelämässä to-

teutettavia hankkeita tärkeinä paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Koska sosiaali- ja terveysala 

on muutoksessa, keinoja osaamisen parantamiseksi ja ajantasaistamiseksi on ryhmän mukaan kehitettävä ja 

arvioitava säännöllisesti. (Kangasniemi ym. 2018, 7.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä (STM 2020) keskitytään hoitotyössä toimivien sosiaali- ja tervey-

denhuollon ammattihenkilöiden osaamisen kehittämiseen osana alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa 

(STM 2020, 14). Raportissa tehdään ehdotukset hoitotyössä toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tihenkilöiden näyttöön perustuvista rakenteista ja käytännöistä osaamisen kehittämistä, varmistamista ja 

seurantaa varten, toimintayksiköiden ja koulutusorganisaatioiden alueellisesta yhteistyöstä sekä johtamis-

osaamisen moniammatillisesta kehittämisestä. Raportin tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saata-

vuutta uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ehdotukset on tarkoitettu hyödynnettäviksi sote-uudistuk-

sen kansallisessa valmistelussa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, korkeakouluissa ja am-

matillisissa oppilaitoksissa. (STM 2020, 14.) 

Helminen, Markkanen ja Säilä (2020) kuvaavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja am-

mattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneiden ammatillisen osaamisen ja erikoistu-

misen kehittämistarpeita, joihin ammattikorkeakoulut voisivat vastata järjestämällä erikoistumis- tai täyden-

nyskoulutuksia. Kirjoittajat toteavat, että alalla työskentelevien oli helppo nimetä osaamisen kehittämistar-

peita, mutta osaamisen kehittämistarpeiden jäsentäminen ammattikorkeakoulututkintojen, erikoistumis-

koulutusten ja ammatillisten täydennyskoulutusten välillä oli vaikeampaa. (Helminen ym. 2020.)  

Arola, Pehkonen ja Laulainen (2020) ovat tarkastelleet sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen tuottamaa 

ammatillista toimijuutta ja sen ideaaleja opiskelijoiden ammatillisen identiteetin muotoutumisen näkökul-

masta. Lisäksi he tarkastelivat opiskelijoiden ideaaleja suhteessa tulevaisuuden työntekijän ammatti-identi-

teettiin, jotta hän pystyy joustavasti siirtymään erilaisten ammatillisen toimijuuden kehysten välillä. Sosiaali- 

ja terveysalan korkeakoulutuksessa opiskelijoiden kehittyvää ammatti-identiteettiä voidaan vahvistaa erilai-

silla pedagogisilla ratkaisuilla, käytännön opetuksen ja harjoittelujen kehittämisellä sekä tukemalla opiskeli-

jan ammatillisen kasvun prosessia. Jos ammatillisella toimijalla on kyvyttömyyttä rajata ja priorisoida työteh-

täviä, korkeakoulutuksessa on tällöin tärkeää kiinnittää huomiota ammatillisen toimijan työhyvinvointitaito-

jen ja työntekijäkestävyyden vahvistamiseen. (Arola ym. 2020.) 

Kansallisissa selvityksissä on läsnä myös kansainvälinen ulottuvuus ja globaalit kehitystrendit. OECD:n ja EU:n 

kaltaisten toimijoiden tuottamat selvitykset ja linjaukset näkyvät suomalaisen sosiaali- ja terveysalan kehit-

tämisen käytännöissä. Muun muassa Sairaanhoitajaliiton julkaisemassa ”Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – 

laatua tulevaisuuden sote-palveluihin” -raportissa (Kotila ym. 2020) on pyritty määrittelemään, mitä kansain-

välinen Advanced Practice Nursing (APN) -käsite tarkoittaa Suomessa sekä kuvaamaan, millaisissa tehtävissä 

ja millaisilla nimikkeillä APN-sairaanhoitajat maassamme voisivat toimia. Lisäksi suomalaiset tutkijat ovat 

osallistuneet alan kansainväliseen keskusteluun kartoittamalla terveysalan opettajien ammatillista osaamista 

kilpailullisessa ja globaalissa sosiopoliittisessa ympäristössä (mm. Mikkonen ym. 2019). Sen lisäksi, että kor-

keakoulut tekevät alalla kansainvälistä yhteistyötä, jota korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten 

asioiden foorumin1 työ tukee, myös alan järjestöt toimivat useissa kansainvälisissä verkostoissa (SOSTE 

2020). 

Karvin edeltäjä, Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA), arvioi sosiaalityön ja sosiaalialan koulutusta edelli-

sen kerran vuonna 2008 seuranta-arvioinnissa (Aaltonen ym. 2008), jossa tarkasteltiin vuonna 2004 tehdyn 

 
1 Opetus ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2018 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden fooru-
min (KV-foorumi) kahden vuoden määräajaksi seuraamaan ja edistämään linjausten toteutumista (OKM 2020h). Kv-
foorumi julkaisi suosituksensa keväällä 2020 (Kokko ym. 2020) ja foorumin työ jatkuu hiukan uudella kokoonpanolla.  
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arvioinnin (Murto ym. 2004) vaikutuksia. Näissä arvioinneissa kiinnitettiin huomiota muun muassa koulutuk-

sen ja työelämän suhteeseen, TKI-toiminnan kehittämiseen koulutuksen osana, kansainväliseen toimintaan 

sekä yhteistyöhön. Vuoden 2008 arvioinnissa yhteistyön ja vuorovaikutuksen niin korkeakoulujen sisällä kuin 

suhteessa työelämään ja kansainvälisiin toimijoihin koettiin vaativan panostusta. Erityisesti suositeltiin alan 

yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen verkostojen yhteistyön lisäämistä. (Aaltonen ym. 2008, 56–60.) KKA ar-

vioi terveysalan korkeakoulutusta vuonna 1999 (Perälä & Ponkola 1999), ja arvioinnin seuranta-arviointi to-

teutettiin vuonna 2001 (Ponkola 2001). Seuranta-arviointi käsitteli kehittämistoimenpiteitä yksiköittäin, joi-

hin terveysalan korkeakoulutuksen arviointiin osallistuneet koulutusyksiköt tai laitokset olivat ryhtyneet saa-

miensa kehittämissuositusten perusteella. 

 

2.3 Arvioinnissa käytettävät käsitteet 
 

Tämän arvioinnin keskeisiä käsitteitä ovat tutkintojärjestelmä, koulutusala, koulutustarjonta ja koulutustar-

jonnan kehittäminen, duaalimalli, jatkuva oppiminen, osaamislähtöisyys, työelämärelevanssi, korkeakoulu-

relevanssi sekä moniammatillisuus ja monialaisuus, digitalisaatio, kansainvälisyys ja eri toimijoiden välinen 

yhteistyö.  

Tutkintojärjestelmällä viitataan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille myönnettyjen koulutusvastuiden 

kautta määrittyvään tutkintojen ja tutkintonimikkeiden muodostamaan kokonaisuuteen.  

Koulutusalalla tarkoitetaan tässä arvioinnissa yliopistojen osalta Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen 

tutkinnoista (VN 794/2004 muutoksineen) ja ammattikorkeakoulujen osalta niiden toimiluvissa (VN 

1129/2014) mainittua koulutusalaa. Luvussa 4.1 teemme tarkennuksia tutkinnoista, jotka sisältyvät tähän 

arviointiin.  

Arvioinnissa koulutustarjonnalla tarkoitetaan korkeakoulujärjestelmän tasolla sitä, mitä alan koulutusta tar-

jotaan missäkin korkeakoulussa. Korkeakoulun tasolla koulutustarjonnalla tarkoitetaan sitä, mitä tutkintoja 

ja jatkuvan oppimisen muotoja korkeakoululla on koulutusalalla. Tutkinnon tasolla koulutustarjonnalla tar-

koitetaan tutkinnon tarjoamaa osaamista ja työelämärelevanssia kursseilla ja kurssikokonaisuuksissa. Jatku-

van oppimisen koulutustarjonnalla tarkoitetaan jatkuvan oppimisen muotoja, joita korkeakoulu tarjoaa. Kou-

lutustarjonnan kehittämisellä tarkoitetaan laajasti menettelyjä, joilla koulutustarjontaa kullakin edellä mai-

nitulla tasolla kehitetään.  

Korkeakoulutuksen duaalimallilla viitataan suomalaiseen kahden pilarin korkeakoulutusmalliin, jossa am-

mattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on erillinen koulutustehtävänsä ja lainsäädäntönsä (ks. esim. Wennberg 

ym. 2018, 68). 

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koulutusmuotoja, joita korkeakoulussa tarjotaan pääsääntöisesti muille 

kuin tutkinto-opiskelijoille. Näitä koulutusmuotoja ovat esimerkiksi avoin ammattikorkeakouluopetus, avoin 

yliopisto-opetus, täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutukset. Arvioinnissa käytetty rajaus poikkeaa hie-

man parlamentaarisen työryhmän jatkuvan oppimisen määritelmästä, jossa termillä viitataan, samoin kuin 

elinikäisen oppimisen käsitteellä, ihmisen koko elämänkaaren aikaiseen, monelle elämänalueelle ulottuvaan 

oppimiseen. Jatkuva oppiminen kattaa täten sekä formaalin muodollisen koulutusjärjestelmän mukaisen op-

pimisen, että koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja siitä täysin riippumatta tapahtuvan oppimisen. (OKM 

2019d, 12.) Arvioinnissa jatkuvan oppimisen keskiössä on ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin 

liittyvä osaamistarve ja korkeakoulujen kyky reagoida näiden tarpeiden muuttumiseen. 
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Osaamislähtöisyys ymmärretään tässä arvioinnissa vastaavasti kuin osaamisperustaisuus-käsite, jolla suo-

meksi yleisesti viitataan englanninkielisiin outcome-based ja competence-based käsitteisiin. Osaamisen käsi-

tettä kuvastaa tulkintojen moninaisuus. Osaamisen käsitettä käytetään, kun viitataan tietoon (knowledge), 

taitoon (skill), pätevyyteen (competence), asenteisiin (attitude), osaamistavoitteisiin (intended learning out-

comes) tai oppimistuloksiin (achieved learning outcomes). Osaamistavoitteella tarkoitetaan ilmaisuja, jotka 

kuvaavat, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä tietyn oppimisprosessin päätyttyä. (EC 2015.) Osaa-

mislähtöisyyteen liittyy myös tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallinen viitekehys, joka ja-

ottelee koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden 

edellyttämän osaamisen (osaamistasokuvaukset, descriptors) perusteella kahdeksalle tasolle (ks. VN 

120/2017).  

Työelämärelevanssilla tarkoitetaan tutkintojen kykyä tarjota opiskelijoille sellaista osaamista, jota he tarvit-

sevat valmistumisensa jälkeen työelämässä. Työelämärelevanssi muodostuu työelämärelevanssin liittämi-

sestä tutkintojen rakenteisiin, tutkintojen sisältöihin ja tutkintojen kehittämisen prosesseihin (Pyykkö ym. 

2020b, 88).  

Korkeakoulurelevanssilla tarkoitetaan tässä arvioinnissa sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen tietoisuutta kor-

keakoulujen toiminnasta, niiden panostusta harjoitteluun, opettajien ja opiskelijoiden osaamisen sekä tutki-

tun tiedon hyödyntämistä työelämässä.  

Moniammatillisuudella tarkoitetaan tässä arvioinnissa eri ammattiryhmien, ammattien ja niiden asiantunti-

joiden välistä yhteistyötä. Monialaisuudella tarkoitetaan eri tieteen-, koulutus- ja toimialojen, niiden edusta-

jien ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Moniammatillisuus ja monialaisuus voivat toteutua sekä yksilöi-

den, työryhmien että organisaatioiden toiminnan tasoilla.  Kulttuuriset, asenteelliset, rakenteelliset ja asian-

tuntijuuteen liittyvät rajanylitykset sekä vuorovaikutusosaaminen ovat olennaisia yhteistyössä onnistumi-

selle. (Ks. esim. Leathard 2003; Isoherranen 2012; Kekoni ym. 2019.)   

Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistami-

seen (OKM 2020i). Digitalisaatiolla ei ole yksiselitteistä ja vakiintunutta määritelmää. Digitalisaatio tarkoittaa 

tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa, mutta käsitteellä vii-

tataan myös laajemmin yhteiskunnalliseen muutosprosessiin, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan 

(ICT) kehityksestä. (Itkonen 2015.) Tässä arvioinnissa digitalisaatiolla tarkoitetaan muun muassa korkeakou-

lujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä. 

Korkeakoulutuksen kansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä toimia, joilla korkeakoulu pitää yllä toimintansa 

kansainvälistä relevanssia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan suunnitelmal-

lista kansainvälisyyden ja kulttuurienvälisyyden sekä monikulttuurisuuden ulottuvuuksien tuomista koulu-

tukseen opiskelijoiden kotikorkeakoulussa. Se toteutetaan esimerkiksi lisäämällä kansainvälisyyttä vahvista-

via osaamistavoitteita, hyödyntämällä opiskelijaryhmän opiskelijoiden kansainvälisiä taustoja tai tarjoa-

malla mahdollisuuksia virtuaaliseen liikkuvuuteen. (Ks. esim. Weimer ym. 2019.) 

Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan tässä arvioinnissa sellaista yhteistä kehittämistä, jota kor-

keakouluissa ja alan työelämässä tehdään osana sosiaali- ja terveysalan koulutustehtävää. Yhteistyön osa-

puolina voivat toimia esimerkiksi toisen koulutusalan henkilöstö korkeakoulun sisällä, toiset korkeakoulut, 

julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset, järjestöt tai kansainväliset julkiset ja yksityiset 

toimijat.  
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3 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet kehittävän arvioinnin viitekehyksessä 

 

Karvi toteuttaa eri arvioinnit kehittävän arvioinnin periaatteella (VN 1317/2013). Kehittävä arviointi korostaa 

osallistavuutta sekä arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta sekä korkeakoulujen 

vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Arvioinnit organisoidaan niin, että ne tukevat sekä arviointipro-

sessin että tulosten osalta paikallista, alueellista ja valtakunnallista kehittämistä ja päätöksentekoa (Kansalli-

nen koulutuksen arviointikeskus 2017). Kehittävässä arvioinnissa luodaan monipuolisia tilaisuuksia osallistua 

ja vaikuttaa arvioinnin suunnitteluun, arviointitiedon tuottamiseen sekä tulosten tulkintaan. Kehittävän arvi-

oinnin menetelmät räätälöidään tapauskohtaisesti siten, että ne tukevat arviointien vaikuttavuutta ja toimin-

nan kehittämistä jo arviointiprosessin aikana. Kehittävän arvioinnin menetelmät lisäävät yhteistä ymmärrystä 

arvioitavasta teemasta. Arviointien tuloksena osallistujat saavat ulkopuolista palautetta toimintansa kehittä-

miskohteista, hyvistä käytänteistä ja vahvuuksista. Kehittävä arviointi tukee samalla vaikuttavuutta ja muu-

tosta. (Moitus & Kamppi 2020, 5.) 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti ko-

konaiskuvan ja tietoa koulutustarjonnan tilasta sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksesta suhteessa tut-

kintojen osaamislähtöisyyteen, työelämärelevanssiin ja jatkuvaan oppimiseen. Läpileikkaavina teemoina ar-

vioinnissa ovat mukana moniammatillisuus, digitalisaatio, kansainvälisyys, TKI-toiminta ja eri toimijoiden vä-

linen yhteistyö. Arviointi tuottaa myös tietoa vahvuuksista ja kehittämistarpeista, jotka koskevat korkeakou-

lujen kykyä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimin-

taympäristöön. Arvioinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää koulutuksen ja koulutustarjonnan kehittämi-

sessä. Lisäksi tavoitteena on kerätä ja välittää arviointialueisiin liittyviä hyviä käytäntöjä koko alan ja koulu-

tusta tarjoavien yksiköiden kehittämistyön tueksi. 

Arvioinnin keskeisiä hyödynsaajia ovat kullakin alalla koulutusta tarjoavat korkeakoulut, korkeakouluissa kou-

lutustarjonnan kehittämisen parissa työskentelevät ja koulutusjärjestelmätason toimijat. Keskeisiä sidosryh-

miä ovat näiden lisäksi alan opiskelijat, opiskelijajärjestöt ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän toimijat. 

Arvioinnin vaikuttavuutta lisätään arvioinnin aikaisella vuorovaikutuksella korkeakoulujen ja sidosryhmien 

edustajien kanssa sekä tutkintokohtaisella itsearvioinnilla. Arvioinnin tuottama tieto ja kehittämissuositukset 

tukevat meneillään olevaa kehittämistyötä korkeakoulujärjestelmän eri tasoilla ja tarvittaessa käynnistävät 

uusia toimia arvioinnin esille nostamien haasteiden ratkaisemiseksi. Arviointihankkeesta tehtävä viestintä 

vaikuttaa myös tavoitteiden saavuttamiseen (ks. luku 7). 

 

  



18 
 

 
 

4 Arvioinnin kohderyhmä ja arviointiasetelma 
 

Tässä luvussa esitetään tarkemmin, mitä tutkintoja ja muuta jatkuvan oppimisen tarjontaa sosiaali- ja ter-

veysalan korkeakoulutuksen arviointi koskee ja missä suomalaisissa korkeakouluissa niitä tarjotaan. Lisäksi 

esitellään alustavat arviointikysymykset ja niitä tarkentavat apukysymykset.  

 

4.1 Arvioinnin kohderyhmä 
 

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ne ammattikorkeakoulut, joiden 1.1.2015 alkaen voimaan tulleissa toi-

miluvissa määriteltyihin koulutusvastuisiin sisältyy sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen ja 

ylempien ammattikorkeakoulututkintojen toteuttaminen. Yliopistoista kohderyhmään kuuluvat ne, joille val-

tioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista on annettu koulutusvastuu sosiaali- ja terveysalalla. Arvi-

ointi kohdistuu ensimmäisen ja toisen syklin tutkintoihin sekä jatkuvan oppimisen tarjontaan. 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi koskee: 

• yliopistojen koulutusvastuusäätelyn mukaisia terveystieteiden koulutusalan tarjottavaa terveystie-

teiden kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavia koulutuksia 

• yliopistoissa sosiaali- ja terveyshallintotieteet, sosiaalitieteet ja sosiaalityö 

• ammattikorkeakoulujen toimilupiin sisältyviä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon 

tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tutkintoon johtavia koulutuksia 

• sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen jatkuvan oppimisen tarjontaa ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa. 

Arvioinnin ulkopuolelle on rajattu lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian ja farmasian 

alan tutkinnot, sillä niistä jokainen muodostaa oman kokonaisuutensa, jonka voisi arvioida erikseen.  Lääke-

tieteen peruskoulutus arvioitiin vuonna 2018 (Mäkelä ym. 2018) ja osa logopedian koulutuksista humanisti-

sen alan arvioinnin osana, joka julkaistiin vuoden 2020 alussa (Pyykkö ym. 2020b). Sosiaalitieteiden ja sosi-

aalityön koulutukset olivat myös osana yhteiskuntatieteellisen alan arviointia (Seppälä ym. 2020), mutta ne 

haluttiin ottaa myös tähän arviointiin mukaan, koska alat ovat oleellinen osa sosiaali- ja terveysalan toimintaa 

ja moniammatillista yhteistyötä. Vaikka arvioinnin tiedonkeruilla on yhtymäkohtia edeltävien koulutusala-

arviointien kanssa, tässä arvioinnissa samoja teemoja tarkastellaan moniammatillisuuden ja työelämän osaa-

mistarpeiden vastaamisen näkökulmista.  

Toukokuussa 2020 selvitettiin korkeakouluille lähetetyn taustakyselyn avulla, mikä edellä mainittuihin tut-

kintoihin johtavien koulutusten ja jatkuvan oppimisen tarjonta on kussakin korkeakoulussa. Kyselyn pohjalta 

arvioinnissa ovat mukana seuraavat tutkintonimikkeet (ks. taulukko 1) ja vastaavat ruotsin- ja englanninkie-

liset nimikkeet ja tutkinnot erilaisilla tarkennuksilla päivä- ja monimuotototeutuksina (ks. myös OKM 2019a, 

51).  

 

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 

taustakyselyn pohjalta  

 

Ammattikorkeakoulututkinnot (AMK) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK), 
90 op 

Apuvälineteknikko (AMK), 210 op Akuutti hoitotyö (YAMK) 
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Bioanalyytikko (AMK), 210 op Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen 
(YAMK) 

Fysioterapeutti (AMK), 210 op Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Geronomi (AMK), 210 op Dataosaaminen ja tekoäly (YAMK) 

Ensihoitaja (AMK), 240 op Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittämi-
nen (YAMK) 

Jalkaterapeutti (AMK), 210 op Digiajan palvelujohtaminen (YAMK) 

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 210 op Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen (YAMK) 

Kätilö (AMK), 270 op Digitaaliset ratkaisut (YAMK) 

Naprapaatti (AMK), 240 op Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointitekno-
logian asiantuntija (YAMK) 

Optometristi (AMK), 210 op Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK) 

Osteopaatti (AMK), 240 op Erityissosiaaliohjaus (YAMK) 

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op Gerontologinen asiantuntijuus (YAMK) 

Sosionomi (AMK), 210 op Hyvinvoinnin edistäminen (YAMK) 

Suuhygienisti (AMK), 210 op Hyvinvointiosaamisen johtaminen (YAMK) 

Röntgenhoitaja (AMK), 210 op Hyvinvointiteknologia sote-alalla (YAMK) 

Terveydenhoitaja (AMK), 240 op Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK) 

Toimintaterapeutti (AMK), 210 op Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan 
muutoksessa (YAMK) 

 Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palve-
lutuotannon kehittäminen (YAMK) 

 Kliininen asiantuntija (YAMK) (eri tarkennuksin) 

 Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä 
(YAMK)  

 Kulttuurihyvinvointi (YAMK) 

 Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 

 Kuntoutus (YAMK) 

 Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-
ohjelma (YAMK) 

 Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 

 Mielenterveyshoitotyö (YAMK 

 Monialainen ja yhteensovittava johtaminen (YAMK) 

 Monialainen kuntoutus (YAMK)  

 Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK) 

 Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen 
(YAMK) 

 Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus 
(YAMK) 

 Sosiaaliala (YAMK) 

 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 
(YAMK) eri tarkennuksin 

 Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittä-
minen (YAMK) 

 Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen (YAMK) 

 Terveyden edistäminen (YAMK) 

 Terveyspalveluiden johtaminen (YAMK) 
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 Terveysteknologia (YAMK) 

 Tiedolla johtamisen asiantuntija (YAMK) 

 Uudistava johtaminen (YAMK) 

 Vanhustyö (YAMK) 

 Verkostojohtaminen (YAMK)  

 Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehit-
täminen sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)  

 

Yliopistojen alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista arvioinnissa ovat mukana seuraavat tutkinnot 

(ks. taulukko 2) sekä vastaavat tutkinnot ruotsin- ja englanninkielisinä (vrt. OKM 2019a, 52).  

Taulukko 2. Sosiaali- ja terveystieteen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot yliopistoissa taustakyselyn 

mukaan 

Alempi korkeakoulututkinto, 180 op Ylempi korkeakoulututkinto, 120 op 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto Fysioterapian maisterin tutkinto 

Valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden kandidaatin 
tutkinto, sosiaalityö 

Gerontologian ja kansanterveyden maisterin tut-
kinto 

 Hoitotieteen maisterin tutkinto 

 Liikuntalääketieteen maisterin tutkinto 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maiste-
rin tutkinto (TtM tai YTM) 

 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterin tutkinto 

 Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen mais-
terin tutkinto 

 Terveyshallintotieteen maisterin tutkinto 

 Terveyskasvatuksen maisterin tutkinto 

 Terveystaloustieteen maisterin tutkinto (TtM) 

 Terveystieteiden maisterin tutkinto 

 Terveystieteiden opettajakoulutuksen maisterin 
tutkinto 

 Valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden maisterin tut-
kinto, sosiaalityö 

 

Taulukossa 3 on kuvattu ammattikorkeakoulujen toimilupien (OKM 2020j) ja yliopistojen tutkinnoista anne-

tun valtioneuvoston asetuksen määrittämät koulutusvastuut (OKM 896/2019) sosiaali- ja terveysaloilla.  

Taulukko 3. Ammattikorkeakoulujen toimilupien ja yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston ase-

tuksen määrittämät koulutusvastuut sosiaali- ja terveysaloilla  

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-
kintoja tarjoavat 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoja tar-
joavat 

- Centria-ammattikorkeakoulu 
- Diakonia-ammattikorkeakoulu 
- Hämeen ammattikorkeakoulu 

- Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

- Kajaanin ammattikorkeakoulu 

- Karelia-ammattikorkeakoulu 

- Helsingin yliopisto 
- Itä-Suomen yliopisto 
- Jyväskylän yliopisto 
- Lapin yliopisto 
- Oulun yliopisto 
- Tampereen yliopisto 
- Turun yliopisto 
- Vaasan yliopisto 
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- LAB-ammattikorkeakoulu 

- Lapin ammattikorkeakoulu 

- Laurea-ammattikorkeakoulu 

- Metropolia Ammattikorkeakoulu 

- Oulun ammattikorkeakoulu 

- Satakunnan ammattikorkeakoulu 

- Savonia-ammattikorkeakoulu 

- Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

- Tampereen ammattikorkeakoulu 

- Turun ammattikorkeakoulu 

- Vaasan ammattikorkeakoulu 

- Yrkeshögskolan Arcada 

- Yrkeshögskolan Novia 

- Högskolan på Åland 

- Åbo Akademi 
 

 

Korkeakouluille suunnatussa taustakyselyssä selvitettiin myös jatkuvan oppimisen tarjontaa eri korkeakou-

luissa. Korkeakoulut toivat esille muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston tarjonnan, eri-

koistumiskoulutukset, tutkintoa täydentävät opinnot ja muut erilliset opinnot, täydennyskoulutuksen ja 

muun maksullisen koulutuksen, korkeakouludiplomit, erilaiset seminaarit ja kehittämispäivät sekä lukioyh-

teistyön. Lisäksi tuotiin esille eAMK:n ja CampusOnlinen järjestämät koulutukset sekä ammattikorkeakoulu-

jen muuten yhdessä toteuttamat jatkuvan oppimisen koulutukset. 

 

4.2 Arviointiasetelma ja -kysymykset  
 

Arviointiryhmä valitsi arvioinnin keskeisiksi tarkastelukohteiksi osaamisperusteisuuden, työelämärelevanssin 

sekä siihen vastinparina liittyvän korkeakoulurelevanssin, jatkuvan oppimisen sekä tulevaisuuden osaamis-

tarpeisiin vastaamisen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan moniammatillisuutta ja monialaisuutta, digitalisaa-

tiota, koulutuksen kansainvälisyyttä, TKI-toimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Arvioinnissa kiinni-

tetään huomiota myös siihen, miten sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden osuus näkyy niin koulutuksen kehit-

tämisessä kuin koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksessa.  

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen keskeiset arviointikysymykset ovat:  

- Millaista osaamista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutus tuottaa suhteessa tulevaisuuden osaamis-

tarpeisiin? 

- Millainen on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen työelämärelevanssi? 

- Millainen on sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen korkeakoulurelevanssi? 

- Millä tavoin jatkuvan oppimisen rakenteet, sisällöt ja käytännöt turvaavat sosiaali- ja terveysalan 

osaamisen kehittämistä tulevaisuudessa? 

Arviointi tuottaa tulevaisuuden työelämää hyödyttävää tietoa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen ke-

hittämisen tueksi sekä tietoa alan koulutusjärjestelmän toimivuudesta. Lähtökohtana on osaamistarpeiden 

tunnistaminen ja sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kyky vastata osaamistarpeisiin. Koko tutkintojär-

jestelmän uudistamiseen tähtäävien tavoitteiden sijaan arvioinnissa ensisijaisesti tunnistetaan erilaisia hyviä 

toimintatapoja alalla.  
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Seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 4) arviointikysymyksiä tarkennetaan sekä annetaan esimerkkejä alaky-

symyksiksi. 

Taulukko 4. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin arviointikysymykset ja niitä tarkentavat 

apukysymykset 

 

Arviointikysymykset Alakysymykset 

Millaista osaamista sosiaali- ja terveysalan korkea-
koulutus tuottaa suhteessa tulevaisuuden osaamis-
tarpeisiin? 

• Millä tavoin sosiaali- ja terveysalan korkeakou-
lutuksen rakenteet ja yhteistyön muodot tuke-
vat tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaa-
mista? 

• Miten korkeakoulut ennakoivat tulevaisuuden 
osaamistarpeita?  

• Millaista kansainvälisyyttä koulutuksessa on ja 
mitä sillä koulutuksessa tavoitellaan? 

• Miten sosiaali- ja terveysalalla toteutettu tutki-
mus- tai TKI-toiminta näkyy alan koulutustar-
jonnassa? 

• Miten digitalisaatio on huomioitu koulutuksen 
sisällöissä ja järjestämisessä? 

• Miten moniammatillisuus ja monialaisuus ilme-
nee koulutuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa? 

Millainen on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulu-
tuksen työelämärelevanssi? 
 

• Miten tutkintojen työelämärelevanssi varmiste-
taan? 

• Miten työelämän muutokset näkyvät sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksissa? 

• Millaista yhteistyötä tutkinto-ohjelmat tekevät 
keskenään ja työelämän kanssa? 

• Miten sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkö-
kulma huomioidaan koulutuksen kehittämi-
sessä sekä koulutuksen ja työelämän vuorovai-
kutuksessa? 

Millainen on sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaik-
kojen korkeakoulurelevanssi?  
 

• Miten sosiaali- ja terveysalan työelämän har-
joittelupaikat panostavat ohjausosaamisen ke-
hittämiseen? 

• Miten varmistetaan, että opetussuunnitelmien 
oppimistavoitteet tunnetaan harjoittelupai-
koissa? 

• Miten varmistetaan, että harjoittelussa opitta-
vat asiat perustuvat tutkittuun tietoon? 

• Miten opiskelijoiden ja opettajien osaamista 
hyödynnetään työelämässä? 

Millä tavoin jatkuvan oppimisen rakenteet, sisällöt 

ja käytännöt turvaavat osaamisen kehittämistä tu-

levaisuudessa? 

 
 

• Miten jatkuva oppiminen näkyy korkeakoulun 
strategiassa ja korkeakoulun käytännöissä? 

• Millaista jatkuvan oppimisen tarjontaa sosiaali- 
ja terveysalan korkeakoulutuksessa on? 

• Millaiseen tietoon pohjautuen jatkuvan oppimi-
sen tarjontaa kehitetään? 
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• Millaisia kehittämistarpeita jatkuvan oppimisen 
toteuttamiseen liittyy? 

• Miten sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimi-
sen toteuttamisen rakenne toimii? 

5 Arviointiaineisto, sen hankinta ja analysointi 
 

Arviointiaineiston hankinnassa käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä. Erilaisten aineistojenhankin-

tamenetelmien avulla hyödynsaajat osallistuvat tiedontuotantoon ja näin saadaan tietoa vuorovaikutuksessa 

sidosryhmien kanssa. Aineisto kerätään kolmessa vaiheessa siten, että seuraava tiedonkeruuvaihe täydentää 

edeltäneissä vaiheissa saatua arviointitietoa.  

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kokonaiskuvan muodostamiseen koulutustarjonnasta ja koulutustar-

jonnan kehittämisestä. Tässä vaiheessa keskeiset aineistonkeruun menetelmät ovat: 

- Valmiiden palauteaineistojen, kuten ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalaute-

kyselyn (AVOP), yliopistojen yhteisen opiskelijapalautekyselyn (Kandipalaute) ja maistereiden ura- ja 

sijoittumisseurannan (Aarresaari) analysointi saavutetun osaamisen ja työelämärelevanssin näkökul-

mista. Myös Vipusen alan kannalta keskeisiä tilastotietoja hyödynnetään arvioinnissa.  

- Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmille suunnatulla itsearviointikyselyllä kerätään tietoa muun 

muassa tutkintojen tuottamasta osaamisesta, työelämärelevanssista ja jatkuvasta oppimisesta. 

Toisessa vaiheessa analyysien tuloksia tarkennetaan arviointivierailuilla: 

- Tehdään arviointivierailut sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, joissa on kokeiltu tai käytössä innova-

tiivisia yhteistyöratkaisuja tai kokeiluita, sekä samojen paikkakuntien korkeakouluihin huomioiden 

vierailujen maantieteellinen kattavuus. Aineisto kerätään arviointivierailuilla haastatteluin tai erilai-

sin työpajoin opiskelijoilta, korkeakoulujen henkilökunnalta sekä työelämän edustajilta. Tarvittaessa 

vierailut korvataan etätoteutuksin tai täydentävin haastatteluin.  

Kolmannessa vaiheessa keskitytään kehittämiseen: tavoitteena on kiteyttää koulutusalan vahvuuksia ja ke-

hittämistarpeita suhteessa arvioinnin teemoihin ja muodostaa havaittujen tulosten pohjalta kehittämissuo-

situksia. Tärkeimpänä menetelmänä kolmannessa vaiheessa on kehittämisseminaari, johon kutsutaan kor-

keakoulujen, opiskelijoiden ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän edustajia. Tarvittaessa kehittämisse-

minaari voidaan toteuttaa etäjärjestelyin.  

Arvioinnin menetelmiä tarkennettaessa otetaan huomioon tiedon keräämisestä aiheutuva kuormittavuus 

korkeakouluille. Tarkoituksena on pitää itsearviointikysely mahdollisimman helposti vastattavana korkeakou-

lujen edustajille sekä järjestää vierailut niin, että niistä tulisi mahdollisimman vähän järjestämisvaivaa kor-

keakouluille ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän edustajille. Arviointiaineiston hankinnan menetelmiä 

voidaan tarvittaessa muuttaa tai kohdentaa uudelleen, jos suunnitellut tiedonkeruuntavat eivät ole mahdol-

lisia toteuttaa esimerkiksi koronatilanteen takia. 

Arviointiryhmä vastaa aineistojen analysoinnista. Arviointiryhmä kirjoittaa analyysin pohjalta arviointirapor-

tin, joka julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa. Analysoinnissa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia 

menetelmiä. Arviointiryhmällä on raportista yhteinen vastuu. Raportin ja arvioinnin johtopäätösten tulee pe-

rustua arvioinnin aikana tuotettuun, kerättyyn ja dokumentoituun tietoon. Raportin toimittamisesta ja vii-

meistelystä vastaavat arviointiryhmän puheenjohtaja ja Karvin arviointiasiantuntijat. Lisäksi arvioinnin yhtey-

dessä tehdään arvioinnin tuloksia tiivistävä tiivistelmäjulkaisu.  
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Arviointi toteutetaan pääosin suomeksi, mutta aineistonkeruussa huomioidaan myös korkeakoulujen ruot-

sinkielisen ja kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet. 
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6 Arviointihankkeen organisointi ja aikataulu  
 

Korkeakoulujen arviointijaosto nimitti maaliskuussa 2020 arviointiryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan 

arviointia. Arviointiryhmä koostuu kuudesta asiantuntijasta, jotka edustavat yliopisto- ja ammattikorkeakou-

lusektoria, korkeakoulujen ulkopuolista työelämää ja opiskelijoita.  

- Rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola, Metropolia-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja) 

- Hankepäällikkö Hanna Hauta-aho, Alustapalvelu Sociala Oy 

- Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto 

- Yliopettaja Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu 

- Opiskelija Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu 

- Tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, Turun yliopisto (varapuheenjohtaja) 

Arviointiryhmän kokoonpanossa painottuu alakohtaisen koulutuksen asiantuntemus yliopisto- ja ammatti-

korkeakoulusektorilta, arviointialueisiin liittyvää asiantuntemus, arviointiosaaminen ja -kokemus sekä toi-

mintaympäristön asiantuntemus. Arviointiryhmä suunnittelee arviointiasetelman, vastaa arvioinnin käytän-

nön toteutuksesta, kuten menetelmien soveltamisesta ja sisäisestä työnjaostaan, sekä arviointitiedon tulkin-

nasta ja loppuraportin laatimisesta. Kaikki arviointiryhmän jäsenet osallistuvat edellä mainittujen tehtävien 

toteuttamiseen. Arviointiryhmä on sitoutunut arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen koko hankkeen kes-

toksi eli keväästä 2020 kesään 2021. 

Karvissa arvioinnista vastaavat hankkeen projektipäällikköinä arviointiasiantuntijat Mira Huusko ja Hanna 

Väätäinen. He vastaavat hankkeen käytännön toteutuksesta toimien tiiviissä yhteistyössä keskenään ja arvi-

ointiryhmän kanssa. Lisäksi arviointihankkeessa toimii korkeakouluharjoittelija syys-marraskuun 2020. Pro-

jektipäälliköiden tehtävänä on huolehtia hankesuunnitelman toteutumisesta, huolehtia arvioinnin etenemi-

seen liittyvästä tiedottamisesta sekä muusta viestimisestä korkeakouluille ja muille sidosryhmille, huolehtia 

aineiston keruun ja vierailujen käytännön organisoimisesta sekä osallistua loppuraportin ja tiivistelmäjulkai-

sun laatimiseen ja toimittamiseen yhdessä arviointiryhmän kanssa.  

Arviointiryhmä piti touko-elokuun 2020 aikana kolme kokousta ja valmisteli korkeakoulujen arviointijaostolle 

tämän hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa kuultiin seuraavia tahoja: opetus- ja 

kulttuuriministeriö, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto 

UNIFI ry, Suomen opiskelijakuntien liitto ry (SAMOK) sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL). Näiden 

lisäksi kuultiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman2 asiantuntijoita ja aluekoordinaattoreita 

sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan verkostoja: SosNet-, SOAMK-, SOTELIKA- 

ja Terveysalan AMK-verkostoja.  

Arvioinnin suunnitteluvaiheen alussa huhti-toukokuussa 2020 korkeakouluja tiedotettiin arvioinnin käynnis-

tymisestä sekä pyydettiin nimeämään arvioinnin yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia arvioinnin 

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa hankkeeseen liittyvästä tiedonkulusta ja tiedonkeruusta korkeakoulun si-

sällä sekä muusta arviointiin liittyvästä käytännön toteutuksesta korkeakoulussa. Lisäksi korkeakoulujen 

edustajia pyydettiin kertomaan sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksistaan, jatkuvan oppimisen tarjon-

nasta sekä teemoista tai asioista, joita sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnissa tulisi heidän 

mielestään käsitellä. Arvioinnin vaikuttavuutta pyrittiin osaltaan edistämään ottamalla koulutusalan edusta-

jat mukaan arvioinnin suunnitteluun. Koska sosiaali- ja terveysalan työelämärelevanssi on arvioinnissa kes-

keisessä osassa, suunnitteluvaiheessa kuultiin myös työelämän edustajia. Ammattiliitoista TEHY ry:n, Akavan 

 
2 Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, jota Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos tukee ja koordinoi. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. (THL 2020b.) 
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sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöjen3, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n, Lääkäriliiton ja 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n sekä työnantajaliitoista Hyvinvointiala HALI ry:n4 ja Kuntatyönan-

tajien edustajat toivat esille näkemyksiään keskeisinä pitämistään arvioinnin kohteista vastaamalla heille 

suunnattuun kyselyyn kesä-elokuussa 2020. Kysely lähetettiin myös pääkaupunkiseudun suurimmille työn-

antajille sekä erityisvastuualueista vastaaville viidelle sairaanhoitopiirille. Jotta arvioinnissa kyettäisiin tuot-

tamaan tietoa, joka palvelee tulevaisuuden osaamistarpeita, suunnitteluvaiheessa kartoitettiin kyselyllä 

myös sosiaali- ja terveysalan uudistuksen seurantaryhmän5 näkemyksiä arvioinnin toteutuksesta. Arvioinnin 

toteutusvaiheet ja niihin osallistuvat kuvataan taulukossa 5 arvioinnin alustavassa aikataulussa. Arviointi-

ryhmä ja arvioinnin projektipäälliköt ovat jokaisessa vaiheessa mukana.  

Taulukko 5. Arvioinnin toteutusvaiheet ja aikataulu 

Arvioinnin toteutusvaihe Ajankohta Vaiheeseen osallistuvat  

Arviointiryhmän nimittäminen 3/2020 Korkeakoulujen arviointijaosto 

Lähetekeskustelu arvioinnille 3/2020 Korkeakoulujen arviointijaosto 

Suunnitteluvaihe 

Kuulemistilaisuuksien järjestämi-
nen  

3-8/2020 OKM, Unifi, Arene, SYL, SAMOK, verkostot 

Taustakysely korkeakouluille 4-5/2020 Korkeakoulut 

Taustakysely työelämäedustajille 
ja muille sidosryhmille 

6-8/2020 Työelämän edustajat ja muut sidosryhmät 

Arviointivaihe 

Tiedonkeruun vaihe 1: itsearvi-
ointi ja valmiiden aineistojen 
analyysit 

9/2020-11/2020 Korkeakoulujen edustajat 

Tiedonkeruun vaihe 2: arviointi-
vierailut 

1-2/2021 Tarkasteluun valitut korkeakoulut, työelämän 
edustajat ja opiskelijat 

Tiedonkeruun vaihe 3: kehittä-
misseminaari 

3-4/2021 Arvioinnin sidosryhmät 

Arviointitiedon analysointi ja ar-
viointiraportin tuottaminen 

2-4/2021 Arviointiryhmä 

Raporttien viimeistely, taitto, 
painatus 

4-5/2021 Arviointiryhmä ja projektipäälliköt 

Arvioinnin tiivistelmäjulkaisun 
laadinta 

4-5/2021 Arviointiryhmän puheenjohtaja ja projekti-
päälliköt 

Arvioinnin päätösseminaari   6/2021 Arvioinnin sidosryhmät 

Palaute arvioinnista 8/2021 Korkeakoulujen yhteyshenkilöt ja arviointi-
ryhmä 

 

Arvioinnin aikataulu on alustava ja siihen voidaan tehdä muutoksia arvioinnin kuluessa. 

 
3 Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt: Farmasialiitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia, Agronomiliitto (ravitsemusterapeutit, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen 
Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Suuhygienistiliitto, Suomen Terveydenhoi-
tajaliitto, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Työterveyshoitajaliitto. 
4 Hyvinvointiala HALI ry edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä 
ja järjestöjä (Hyvinvointiala Hali Ry. 2020). 
5Sote-uudistuksen seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista (Sote-uudistus 2020). 
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7 Viestintä ja tiedottaminen arviointihankkeen eri vaiheissa 
 

Karvin arviointien tavoitteena on mahdollisimman laaja arviointitiedon vaikuttavuus. Vaikuttavuutta ediste-

tään selkeällä ja oikea-aikaisella tiedottamisella sekä arvioinnin hyödynsaajien sitouttamisella arviointiin 

suunnitteluvaiheesta lähtien. Tämän arvioinnin hyödynsaajia ovat alan koulutusta tarjoavat korkeakoulut ja 

niiden alan tutkinto-ohjelmien edustajat, opiskelijat, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut sidosryhmät.  

Alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja pyydettiin nimeämään yhteyshenkilöt arviointihankkeeseen. Yhteys-

henkilöitä tiedotetaan hankkeen etenemisestä, tiedonkeruun eri vaiheista sekä tuloksista. Lisäksi hankkeen 

etenemisestä tiedotetaan Karvin verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointiin liittyviä uutisia, 

tapahtumia ja muuta ajankohtaista tietoa jaetaan aktiivisesti ja osallistaen Karvin Facebook-sivuilla ja Twit-

terissä.  

Arvioinnin valmisteluvaiheessa tavattiin keskeisiä sidosryhmiä, kuten OKM:n, SYL:n, SAMOK:n, Unifi:n ja 

Arenen edustajia, ja kartoitettiin näiden ryhmien näkemyksiä arvioinnin kohteista, keskeisistä näkökulmista 

ja kysymyksistä (ks. taulukko 6). Suunnitteluvaiheessa korkeakouluilta kysyttiin alan tutkinto- ja jatkuvan op-

pimisen tarjontaa sekä näkemyksiä arvioinnin toteuttamiseksi. Myös korkeakoulujen ulkopuolisen sosiaali- 

ja terveysalan työelämän edustajien näkemyksiä arvioinnin toteuttamiseksi kysyttiin heille suunnatulla kyse-

lyllä (ks. luku 6). Arvioinnin toteutusvaiheessa hyödynsaajat osallistuvat luvussa 5 kuvatuin tavoin. Arvioinnin 

alustavista tuloksista keskustellaan hyödynsaajien kanssa arviointiaineiston keruun vaiheissa 2 ja 3. Vuoro-

vaikutus hyödynsaajien ja sidosryhmien kanssa on olennaista vaikuttavien kehittämissuositusten luomiseksi 

ja arvioinnissa tunnistettujen vahvuuksien ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi.  

Arvioinnin loppuraportti sisältää suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät arvioinnin keskeisistä tu-

loksista. Tämän lisäksi arvioinnin keskeisimmät tulokset esitetään tiivistelmäjulkaisussa, joka julkaistaan ar-

vioinnin päätyttyä. Arvioinnin tuloksista viestittäessä etsitään myös uusia, innovatiivisia menetelmiä tiedon 

esittämiseen ja välittämiseen. 

Arviointiraportti julkaistaan Karvin verkkosivuilla ja päätösseminaarissa, jonka tavoitteena on korkeakoulujen 

kehittämistoimien tukeminen. Arvioinnin tulokset viestitään koulutusta tarjoavien yksiköiden, opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä sidosryhmien tietoon ja käyttöön. Lisäksi arvioinnin tuloksia esitetään erilaisissa 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä viestitään niistä eri Karvin sosiaalisen median kanavilla. Arviointiproses-

sista kerätään palautetta arviointiin osallistuneilta korkeakouluilta, tutkinto-ohjelmilta ja arviointiryhmiltä. 

Taulukko 6. Viestintä ja tiedottaminen arviointihankkeen eri vaiheissa 

 

Arvioinnin 
vaihe 

Kohderyhmä Viestinnän ta-
voitteet  

Viestintäkanavat 
ja -muodot 

Vastuuhenkilö(t) 

1. VALMIS-
TELU 
(kevät 2020) 

Korkeakoulut ja 
keskeisimmät si-
dosryhmät 

Tiedotetaan sidosryh-
miä arvioinnin käyn-
nistymisestä keväällä 
2020. 
Tehdään Karvin verk-
kosivuille hankkeen 
esittely suomeksi, 
ruotsiksi ja englan-
niksi. 
Korkeakouluyksikön 
infokirjeessä korkea-
koulujen laatuyhdys-
henkiköille (3/2020) 

Karvin verkkosivut  
Sosiaalinen media 
(Facebook, Twitter)  

Projektipäälliköt 
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tiedotetaan arvioin-
nin käynnistymisestä 

2. SUUNNIT-
TELU 
(kevät-kesä 
2020) 

Korkeakoulujen 
henkilökunta, eri-
tyisesti arvioinnin 
yhteyshenkilöt. 
Hankkeen kan-
nalta relevantit 
sidosryhmät. 

Nimetään korkeakou-
luille yhteyshenkilöt, 
joille tiedotetaan tar-
kemmin arvioinnin ai-
kataulusta ja tiedon-
keruusta. 
Kuullaan eri sidosryh-
miä arvioinnin tavoit-
teiden, kohderyhmän 
ja kysymysten asetta-
misessa.  

Järjestetään sidosryh-
mäkuulemisia (esim. 
OKM, SYL, SAMOK, 
Arene, UNIFI). 

Projektipäälliköt, arvi-
ointiryhmä 

3. TOTEUTUS 
(syksy 2020-
kevät 2021) 

Korkeakoulujen 
sosiaali- ja ter-
veysalan henkilö-
kunta ja opiskeli-
jat. Hankkeen 
kannalta relevan-
tit sidosryhmät. 

Tiedotetaan korkea-
kouluja tarkemmin 
tiedonkeruusta yh-
teyshenkilöiden 
kautta. 
Viestitään alustavia 
tuloksia arvioinnin 
kehittämisseminaa-
rissa. 
Saadaan tiedon hyö-
dyntäjiltä palautetta 
alustavista tuloksista. 

Täydennetään Karvin 
verkkosivuja ajankoh-
taisella tiedolla arvi-
oinnin edetessä. 
Hyödynnetään sosiaa-
lista mediaa eri tavoin 
(Twitter, Facebook).  

Projektipäälliköt, arvi-
ointiryhmä 

4. PÄÄTÖS 
(kesä-syksy 
2021) 

Korkeakoulut, 
opiskelijat ja 
muut keskeisim-
mät sidosryhmät. 

Arvioinnin tuloksia le-
vitetään laajasti kor-
keakouluille, sidos-
ryhmille ja päätök-
sentekijöille. 

Julkistamisseminaari 
Raportti, tiivistelmä-
raportti, esitykset, 
blogitekstit. 
Muut tilaisuudet, 
joissa tiedon hyödyn-
täjiä paikalla, sekä 
mahdolliset kerätyn 
aineiston jatkoanalyy-
sit, tutkimusartikkelit 
ja niiden pohjalta teh-
dyt esitykset. 

Projektipäälliköt, arvi-
ointiryhmä 
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8 Arviointihankkeen laadunvarmistus ja riskienhallinta 
 
Keskeiset laadunvarmistuksen menettelytavat arviointihankkeessa ovat: 

- arviointiryhmän ja projektipäälliköiden toiminta 

- projektipäälliköiden yhteistyö hankkeen projektiryhmänä 

- mahdollisten ongelmien analyysi -menetelmään pohjautuva riskienhallinta 

- kyselylomakkeiden esitestaus 

- palautteenkeruu. 

Arviointiryhmän työtä tukevat Karvin projektipäälliköt, joka osallistuvat arviointiryhmän työskentelyyn arvi-

oinnin asiantuntijoina.  

Arviointihankkeen riskienhallinta toteutetaan todennäköiset riskit ennakoimalla. Samalla hankkeeseen nime-
tyt projektipäälliköt pyrkivät hallitsemaan riskejä ennakoivalla valmistelulla. Tämän jälkeen ennalta analysoi-
tuja kriittisiä tekijöitä seurataan koko arvioinnin ajan ja tarvittavat toimenpiteet tehdään välittömästi. 
 
Arviointihankkeessa toteutetaan erilaisia tiedonkeruita. Aineistonhankintaan käytettävät kyselylomakkeet 

testataan ennen niiden lähettämistä vastaajille.  Lomakkeiden laadun varmistamiseksi hyödynnetään myös 

Karvin metodikkojen asiantuntemusta. Aineistonhankinnan onnistuminen ja sen relevantti analysointi on 

kriittisin kohta arvioinnin onnistumiseksi. Yksi arviointiryhmän tunnistama keskeinen riski on, että kerätyn 

tiedon pohjalta ei päästä käsiksi kaikkiin ilmiön ulottuvuuksiin. Riskiin on varauduttu hajauttamalla arviointi-

aineiston keruu useaan eri lähteeseen. Arvioinnin yksi mahdollinen riski on tiedonkeruiden aikataulu ja tie-

donkeruiden mahdollinen hidastuminen esimerkiksi koronatilanteen vuoksi. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan 

ennakoivalla valmistelutyöllä sekä vaihtoehtoisten aineistonhankintamenetelmien suunnittelulla.  

 

Aineistojen analyysi ja raportointivaihe on arviointiryhmän ja Karvin hankeorganisaation yhteistyössä tapah-

tuvaa analyysia ja kirjoittamista. Arviointiryhmän jäsenet ovat alan asiantuntijoita ja tuovat hankkeeseen ja 

arviointiraportin kirjoittamiseen oman asiantuntemuksensa. Tässä mielessä asiaan ei liity suurta riskiä. Mah-

dollinen tunnistettu riski on henkilöiden sairastuminen tai jokin muu inhimillinen tai muu ennakoimaton ta-

pahtuma tai tilanne. Karvin hankeorganisaation laadunvarmistus toimii siten, että arviointihankkeessa on 

kaksi osa-aikaista projektipäällikköä. Näin pyritään varmistamaan hankkeen katkeamaton toteutuminen, mi-

käli toinen projektipäälliköistä on esimerkiksi estynyt osallistumaan arviointivierailuille. 

Taloudelliset riskit ovat hallittavissa, koska hankkeessa tiedetään ennakkoon arviointivierailuiden kulut sekä 

arviointiryhmän palkkiot. Hankkeen päätyttyä kerätään Karvin palautejärjestelmän mukainen palaute arvi-

oinnin hyödynsaajilta ja arviointiryhmän jäseniltä. 

Arviointihankkeen riskienhallinnassa hyödynnetään mahdollisten ongelmien analyysi -menetelmää, jonka 

avulla tunnistetaan arviointihankkeen eri osa-alueisiin (aikataulu, talous, arviointimenetelmät, sisäinen han-

keorganisaatio, arviointiryhmän toiminta) liittyviä riskejä. Menetelmässä tunnistetaan mahdollisia ongelmia, 

analysoidaan niiden vaikutusta arviointiprosessiin ja mahdollisia syitä, jotka voivat aikaansaada ongelman. 

Tämän jälkeen pohditaan, miten riskiä ennaltaehkäistään. Jos riski tästä huolimatta toteutuu, pohditaan ja 

ratkaistaan, miten sitä hallitaan. Kunkin ongelman osalta arvioidaan ongelman vakavuus ja todennäköisyys, 

ja näiden tulo muodostaa riskin suuruuden kuvaavan riskiluvun. Lopuksi sovitaan toimenpiteistä, joilla erityi-

sesti vakavimpia riskejä pienennetään. 

Arvioinnin projektipäälliköt tekivät hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä alustavan riskianalyysin, joka 

toimii pohjana riskienhallinnalle toteutuksen alkaessa. Riskianalyysiä päivitetään hankkeen edetessä sään-

nöllisesti osana hankkeen laadunhallintaa. Tunnistettujen kohonneiden riskien minimoimiseksi tarvittavista 
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toimenpiteistä sovitaan aina riskianalyysin päivittämisen yhteydessä. Päivittämisestä vastaavat projektipääl-

liköt.  

 

9 Henkilötietojen käsittely arviointihankkeessa  
 

Arviointiin liittyvän viestinnän ja tiedonkeruiden organisointi edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Käsiteltä-
vät henkilötiedot ovat pääsääntöisesti henkilöiden nimiä ja sähköpostiosoitteita, joten merkittäviä henkilöi-
hin kohdistuvia tietosuojariskejä ei ole. Käsiteltävät tiedot ovat: 

- arvioinnin yhteyshenkilöiden yhteystiedot korkeakouluista, opiskelija- ja ylioppilaskunnista sekä 
muun työelämän sidosryhmistä ja edustajilta 

- itsearviointikyselyihin vastaajien yhteystiedot 
- arvioinnin toteutukseen ja vaikuttavuuteen liittyvien seminaarien osallistujien ilmoittautumistiedot 

- arviointivierailuja varten kerätyt yhteystiedot 

- arviointiryhmien jäsenten palkkionmaksua varten tarvittavat tiedot. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöiden suostumukseen, jonka he antavat suostuessaan yhteyshenki-
löksi tai tilaisuuksiin ilmoittautuessaan. Arviointiryhmien jäsenten osalta käsittely perustuu heidän kanssaan 
tehtävään sopimukseen. Henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä henkilöille, joiden tietoja kä-
sitellään. Riskiä pienennetään edelleen käyttämällä tarvittaessa esimerkiksi suojattua sähköpostia henkilö-
tietojen välittämiseen ja minimoimalla kerättävien henkilötietojen määrä. 

 

Arvioinnin aikana käytettävien henkilötietojen saaminen perustuu henkilöiden antamaan suostumukseen. 
Tiedot tallennetaan Valtorin tarjoamalle Karvin verkkolevylle hankkeen toteutuksen ajaksi ja arkistoidaan 
Opetushallituksen sähköiseen asianhallintajärjestelmään (ASHA). Karvin verkkolevylle pääsy on rajattu vain 
Karvin virkamiehille. Verkkolevyltä tehdään säännöllisesti automaattiset varmuuskopiot. Arkistoinnissa 
ASHA-järjestelmään noudatetaan Opetushallituksen arkistointiin liittyviä tietosuojakäytäntöjä. 

 

Arvioinnin aineistoja voidaan luovuttaa arvioinnin päätyttyä tutkimuskäyttöön tutkimuslupahakemusta vas-
taan. Tähän kysytään lupa jo aineistoa hankittaessa. Karvi luovuttaa ja käyttää arviointiaineistoja arvioinnin 
toteuttamisen jälkeen anonymisoituina, joten tähän ei liity tietosuojariskiä. 
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