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1 Johdanto  
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kansallisen arvioinnin, jossa arvioidaan 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärki-

hanke 1) ja korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja vaikutuksia ja vaikutta-

vuutta. Kärkihankkeet olivat osa pääministeri Sipilän hallituksen Osaaminen ja koulutus -painopis-

teen tavoitteiden toteuttamista. Vuosina 2022–2023 toteutettavassa arvioinnissa luodaan koko-

naiskuva tuottamalla tietoa Kärkihankkeiden 1 ja 3 toimeenpanosta, tulosten sekä toimintamallien 

vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi arvioinnissa tuotetaan tietoa valitun kehittämismallin toi-

mivuudesta ja kestävyydestä sekä annetaan suosituksia korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen 

kehittämisen tavasta tulevaisuudessa. Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnilla 

tuotetaan myös tietoa Karvin arviointisuunnitelman painopisteeseen Jatkuvan kehittämisen tuke-

minen.  

Arvioinnista käytiin lähetekeskustelu korkeakoulujen arviointijaoston kokouksessa 26.1.2022. Arvi-

oinnin suunnittelua ja toteutusta varten korkeakoulujen arviointijaosto nimitti samassa kokouk-

sessa suunnittelu- ja arviointiryhmän arvioinnin toteuttamiseksi. Ryhmän tehtävänä oli kevään 2022 

aikana laatia arviointijaostolle ehdotus arvioinnin hankesuunnitelmaksi, josta ilmenevät arvioinnin 

tavoitteet, arviointialueet ja -kysymykset, arvioinnin menetelmät ja hankkeen alustava aikataulu. 

Suunnittelu- ja arviointiryhmän kokoonpano on seuraava: 

• professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) 

• professori Harri Jalonen, Vaasan yliopisto 

• opiskelija Emmi Lainpelto, Tampereen ammattikorkeakoulu 

• johtaja Pekka Risku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• johtaja Kirsi Viskari, Tampereen seudun ammattiopisto 

• erityisasiantuntija Kyösti Värri, Suomen Kuntaliitto. 

Suunnittelu- ja arviointiryhmän työtä tukivat Karvista arvioinnin projektipäällikkönä arviointiasian-

tuntija Niina Nurkka ja hänen työparinaan arviointiasiantuntija Mira Huusko. Lisäksi hankesuunni-

telman teon ensimmäisinä kuukausina apuna oli arviointiasiantuntija Laura Partanen 30.3.2022 asti 

ja korkeakouluharjoittelija Aino Karvonen huhti-kesäkuun 2022. Tämän arviointihankkeen kanssa 

samaan aikaan toteutetaan Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi. Arvioinneissa 

tehdään yhteistyötä aineistonkeruussa ja asiantuntijuuden jakamisessa.   

Suunnitteluryhmä piti helmi-toukokuun 2022 aikana neljä kokousta ja valmisteli korkeakoulujen ar-

viointijaostolle tämän hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa kuultiin seu-

raavia tahoja: opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry sekä Suo-

men ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. 

Arvioinnin suunnitteluvaiheen alussa helmikuussa 2022 yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tiedo-

tettiin arvioinnin käynnistymisestä. Samassa yhteydessä korkeakouluja pyydettiin nimeämään 
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arvioinnille yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia arvioinnin suunnittelu- ja toteutusvai-

heessa hankkeeseen liittyvästä tiedonkulusta ja tiedonkeruusta korkeakoulun sisällä sekä muusta 

arviointiin liittyvästä käytännön toteutuksesta korkeakoulussa. Taustakyselyssä vastaajia pyydettiin 

valitsemaan kyselyssä luetelluista kehittämishankkeista ne, joihin korkeakoulu on osallistunut koor-

dinaattorina tai hankekumppanina. Korkeakouluilta kysyttiin myös, mitä teemoja tai asioita arvioin-

nissa tulisi käsitellä ja mitä muuta arvioinnissa olisi otettava huomioon.  

Hankesuunnitelman luvussa 2 kuvataan arvioinnin tausta, luvuissa 3–5 arvioinnin tavoite, kohderyh-

mät, arviointialueet ja -kysymykset sekä arviointiaineisto, luvuissa 6–7 arviointihankkeen organi-

sointi, aikataulu ja hankkeeseen liittyvä viestintä sekä luvuissa 8–9 riskienhallinta, laadunvarmistus 

ja tietosuoja. 
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2 Arvioinnin tausta  

2.1 Korkeakoulutuksen kehittämisen taustaa 

Lait luovat perustan korkeakoulujen tehtäville 

Yliopistolaki (VN 558/2009, 2 §) ja ammattikorkeakoululaki (VN 932/2014, 4 §) antavat korkeakou-

lujen toiminnalle tehtävät. Yliopistojen tehtävänä on edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä, an-

taa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja 

ihmiskuntaa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuk-

siin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta 

ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Sekä yliopistojen että 

ammattikorkeakoulujen tulee niille määriteltyjä tehtäviä hoitaessaan edistää jatkuvaa oppimista. 

Yliopistoilta edellytetään myös toimimista vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja am-

mattikorkeakoulujen tulee olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelä-

män kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin mui-

den koulutuksen järjestäjien kanssa. (VN 558/2009, 2 §; VN 932/2014, 4 §.) 

Yliopistossa on ylioppilaskunta (VN 558/2009, 46 §), johon kuuluvat kaikki alempaan tai ylempään 

korkeakoulututkintoon opiskelijoiksi otetut opiskelijat, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallis-

tuvia opiskelijoita. Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta (VN 932/2014, 41 §), johon voivat 

kuulua tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat. Ylioppilaskuntien ja opiskelija-

kuntien tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdistäjänä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaali-

sia, henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilas-

kuntien ja opiskelijakuntien tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, val-

veutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (VN 558/2009, 46 §; VN 932/2014, 41 §.) Ylioppilas-

kunnilla ja opiskelijakunnilla oli tärkeä merkitys korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehit-

tämishankkeiden toteutuksessa.  

Korkeakouluilla on tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus ja korkeakoulujen itsehallintoon kuu-

luu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista (VN 588/2009; VN 932/2014). Yli-

opistojen koulutusvastuusta säädetään valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuk-

silla. Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuista määrätään valtioneuvoston myöntämissä toimilu-

vissa. (OKM 2022a.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa korkeakoulujen toimintaa ja kehittämistä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkeakoulujen ohjauksesta. Koulutusvastuusäätelyn ohella 

tärkeimmät ohjauskeinot ovat korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken nelivuotis-

kausiksi solmittavat sopimukset, korkeakoulujen rahoitusmallit, informaatio-ohjaus, OKM:n hanke-

rahoitus ja strategiapohjainen rahoitus. Lisäksi korkeakoulujen toimintaa ohjaavat omistajaohjaus 

ja korkeakoulutuksen duaalimalli. Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopi-

muksissa sovitaan muun muassa korkeakoulun tehtävistä, vahvuusaloista, profiilista ja tutkintota-

voitteista.  (Ks. Kallio ym. 2021; OKM 2022b; Pyykkö ym. 2020, 53.)  
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Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihankkeet 3 ja 1) aikana 

voimassa olivat pääsääntöisesti vuosien 2017–2020 korkeakoulujen rahoitusmallit. Yliopistojen ja 

ammattikorkea-koulujen rahoitusmallit vuosille 2021–2024 hyväksyttiin vuoden 2019 alussa. Rahoi-

tusmallien uudistaminen oli osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Osan 

hankkeista toimikausi päättyi rahoitusmallikauden 2021–2024 aikana. Verrattuna kauden 2017–

2020 rahoitusmalliin kauden 2021–2024 rahoitusmallissa yliopistossa suoritettujen alempien ja 

ylempien korkeakoulututkintojen osuus nousi nykyisestä 19 prosentista 30 prosenttiin ja ammatti-

korkeakoulujen osalta alempien korkeakoulututkintojen osuus 40 prosentista 56 prosenttiin opetus- 

ja kulttuuriministeriön myöntämästä kokonaisrahoituksesta. Jatkuvan oppimisen osuus kokonaisra-

hoituksesta kasvoi sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla. (OKM 2019a; OKM 2022b.) 

Kauden 2021–2024 rahoitusmallissa muutoksia edelliseen rahoitusmalliin verrattuna on myös tut-

kimustoiminnan rahoitusosuudessa. Yliopistojen rahoituksessa kilpaillun tutkimusrahoituksen ja 

ammattikorkeakoulujen rahoituksessa ulkopuolisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 

(TKI) rahoituksen osuudet kasvoivat molemmat kolme prosenttiyksikköä. Kauden 2021–2024 rahoi-

tusmallissa yliopistojen tutkimuksen rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 34 prosenttia, jonka si-

sällä kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus on 12 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Ammattikorkea-

koulujen TKI-toiminnan rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 19 prosenttia, josta ulkopuolisen TKI-

toiminnan rahoitusosuus on 11 prosenttia. Kauden 2021–2024 rahoitusmalli korostaa entisestään 

myös korkeakoulutuksen strategisen johtamisen merkitystä, sillä edellisen kauden rahoitusmalliin 

verrattuna strategiaperusteisen rahoituksen osuus kasvoi yliopistoissa aiemmasta 12 prosentista 15 

prosenttiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä kokonaisrahoituksesta. Ammattikorkea-

kouluilla strategiaperusteisen rahoituksen osuus on 5 prosenttia. (OKM 2019a; OKM 2022b.) 

2.2 Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden taustaa 

Hallitusohjelman tavoitteista kärkihankkeiksi 

Pääministeri Sipilän strategisessa hallitusohjelmassa (2015–2019) oli viisi painopistealuetta. Osaa-

minen ja koulutus -painopisteen tavoitteena oli, että Suomesta tulee koulutuksen, osaamisen ja mo-

dernin oppimisen kärkimaa kymmenessä vuodessa. Hallituskauden päämääräksi asetettiin moder-

nisoitujen ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, koulutuksessa ja työelämässä ole-

vien nuorten määrän lisääntyminen, koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisäänty-

minen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden kasvaminen sekä koulutuksen ja 

tutkimuksen kansainvälisyyden lisääntyminen ja koulutusviennin esteiden purkaminen. Korkeakou-

lutuksessa tavoitteet liittyivät erityisesti nykyistä nopeampaan työelämään siirtymiseen sekä kor-

keakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistuminen innovaatioiden kaupallistamiseksi. (Val-

tioneuvoston kanslia 2015, 17.) 

Strategisen hallitusohjelman tavoitteet konkretisoitiin yhteensä 26 kärkihankkeeksi. Hallitusohjel-

massa tarkennettiin tavoitteiden toimeenpanoa ja rahoitusta, ja niiden etenemistä oli määrä arvi-

oida vuosittain. Osaaminen ja koulutus -painopistealueen tavoitteet järjestettiin kuudeksi kärki-

hankkeeksi: 
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1) Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 

2) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 

3) Nopeutetaan siirtymistä työelämään 

4) Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 

5) Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallista-

miseksi 

6) Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 17–18.) 

Osaamista ja koulutusta koskevista kärkihankkeista tämä arviointi kohdistuu Kärkihankkeisiin 1 ja 3. 

Taulukossa 1 esitetään Kärkihankkeiden 1 ja 3 tavoitteet ja toimenpiteet.   

TAULUKKO 1. Kärkihankkeiden 1 ja 3 toimenpiteet (Valtioneuvoston kanslia 2016, 31) 

 Kärkihanke 1: 

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset 

materiaalit peruskouluihin 

Kärkihanke 3: 

Nopeutetaan siirtymistä työelämään 

Tavoite Tehdä Suomesta moderni ja innostava op-

pimisen kärkimaa 

Pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret 

siirtyvät nopeammin jatko-opintoihin. Joustavat 

opintopolut helpottavat opintojen suorittamista 

loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovitta-

mista.  

Toimenpiteet 1) Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle 

2) Liikutaan tunti päivässä laajentamalla 

Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnal-

liseksi 

3) Lisätään ja monipuolistetaan kielten-

opiskelua. 

1) Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin 

siirtymistä 

2) Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollista-

malla ympärivuotinen opiskelu ja parantamalla 

aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista 

3) Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimis-

ympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaa-

lista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen 

sujuvoittamista ja nopeampaa korkeakoulutuk-

seen siirtymistä 

4) Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sek-

torilla. 

 

Hallituskaudella 2015–2019 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korkeakoulutuksen kehittämiseen 

(Kärkihanke 3) yhteensä 65 miljoonaa euroa ja opettajankoulutuksen kehittämiseen (Kärkihanke 1) 

27,7 miljoonaa euroa.  Hankkeita toimeenpantiin myös osana korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuu-

riministeriön välisiä sopimuksia. Kärkihankkeessa 3 rahoitettiin yhteensä 36 hanketta ja Kärkihank-

keessa 1 rahoitettiin 45 hanketta ja 12 osahanketta. (OKM 2022c; OKM 2022d; OKM 2022e.) Kor-

keakoulutuksen kehittämishankkeisiin osallistui koordinoijana tai osatoteuttajana yhteensä 36 kor-

keakoulua ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin 12 korkeakoulua. Liitteessä 1 esitetään 

korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen hankkeisiin osallistuminen korkeakouluittain.  
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Kärkihanke 1 osana Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa 

Osana kärkihanketta 1 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti opettajankoulutuksen kehittämisoh-

jelman. Ministeriö asetti korkeakoulujen edustajista ja eri sidosryhmistä koostuvan Opettajankou-

lutusfoorumin laatimaan kehittämisohjelman ja strategiset linjaukset, jotka määrittävät suunnan 

suomalaiselle opettajankoulutukselle ja uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Opettajankoulu-

tuksen kehittämisohjelman strategiset linjaukset olivat  

1) Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi 
2) Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa 
3) Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön 
4) Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä 
5) Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi 
6) Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta. (OKM 2016.) 

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden tavoitteena oli edistää Opettajankoulutuksen kehittä-

misohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteiden toteutumista. Opettajankoulutusfoorumin yhtenä 

tehtävänä oli tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Opettajankoulutusfoorumin ensim-

mäinen toimikausi kesti vuoden 2018 loppuun. Uusi Opettajankoulutusfoorumi asetettiin vuonna 

2019 ja sen toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 12.5.2022 Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 2022–

2026, joka laadittiin opettajankouluttajien, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja si-

dosryhmien edustajien yhteistyönä. Uudistettu kehittämisohjelma kuvaa, millä tavalla opettajan-

koulutusta kehitetään 2020-luvulla koulutuksen eri tasoilla havaittujen opettajankoulutuksen, ope-

tuksen ja oppimisen haasteiden voittamiseksi. Uudistetun kehittämisohjelman tavoitteet ovat:  

1) Ennakoinnilla ja opiskelijavalinnoilla veto- ja pitovoimaa 

2) Opettajien osaamisen kehittyminen on tutkimusperustaista ja jatkuvaa 

3) Opettajankoulutus ja opettajien jatkuva oppiminen vahvaksi yhteistyöllä ja verkostoilla 

4) Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi. (OKM 2022f.) 

2.2.1 Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet (Kärkihanke 1) 

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet edistivät Sipilän hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus 

-painopisteen kärkihankkeen 1 (Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin) 

tavoitteita. Erityisavustuksiin sovellettiin valtionavustuslakia (VN 688/2001). Erityisavustuksen saa-

jan tuli toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle hankkeen väliraportti sekä erityisavustuksen käyt-

tämistä koskeva selvitys. Väliraportissa kuvattiin hankkeen eteneminen, saavutetut tulokset, hank-

keen taloudellinen tilanne sekä hankkeen loppukauden täsmentynyt suunnitelma. Lisäksi hankkeen 

myöntöpäätöksessä toimijoita pyydettiin varautumaan hanke-esittelyyn Opettajankoulutusfooru-

min tilaisuuksissa.  

Erityisavustuksia opettajankoulutuksen kehittämiseen myönnettiin vuosina 2017–2018 yhteensä 

27,7 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet olivat pääosin kaksi- tai kolmivuotisia. Vuonna 2017 
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käynnistyneiden hankkeiden toimikausi oli 2017–2020. Vuonna 2018 käynnistyneiden hankkeiden 

toimikaudet päättyivät vuosina 2020–2021. (OKM 2022d; OKM 2022e.) Osa hankkeista on hakenut 

ja saanut pidennystä avustuksen käyttöajalle. Myönnettyjen käyttöajan pidennysten vuoksi osa 

hankkeista jatkuu vuoteen 2022. Liitteessä 2 esitetään opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, 

rahoitusvuosi, koordinoija, hankkeeseen koordinoijana tai osatoteuttajana osallistuvien korkeakou-

lujen lukumäärä ja hankkeelle myönnetty rahoitus. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden 

myöntöperusteet esitetään liitteessä 3. 

Vuonna 2017 erityisavustuksia myönnettiin 20 hankkeelle yhteensä 15 miljoonaa euroa. Avustusha-

kemuksia tuli yhteensä 46. Myöntöperusteiden mukaan rahoitettavien hankkeiden tuli tukea Opet-

tajankoulutuksen kehittämisohjelman keskeisten linjausten toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutta-

mista. Kehittämishankkeiden lisäksi haettavana oli rahoitusta opettajien ammatillisen osaamisen 

kehittämispiloteille, joiden hakukriteerien mukaan tuli tukea opettajien peruskoulutuksesta, pereh-

dyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta sekä tuottaa alueellisia ja val-

takunnallisia täydennyskoulutuksen malleja opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen 

suunnitelmalliseen kehittämiseen. (Niemi ym. 2018, 83.) 

Vuonna 2018 rahoitusta myönnettiin 25 hankkeelle yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Avustushake-

muksia tuli yhteensä 64. Vuoden 2018 haun hakukriteerit olivat yleiseltä osalta lähes samat kuin 

vuoden 2017 haussa. Uutta oli se, että hankehakemuksia toivottiin erityisesti teemoista, jotka liit-

tyivät koulutusjärjestelmän eri osien uudistuksiin sekä opettajuuden kehittämiseen liittyviin ajan-

kohtaiskysymyksiin. Uusia hakukriteerejä olivat varhaiskasvatuksen kehittäminen, lukiokoulutuksen 

uudistus, johtamis- ja kehittämisosaaminen, opettajien arviointiosaaminen, kielten opetuksen ja 

opettajankoulutuksen kehittäminen, maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuksen kehittä-

minen sekä vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukeva opettajankoulu-

tus. Lisäksi toisen kierroksen hakukuulutuksen mukaan hankkeille oli eduksi, jos ne tukivat opetus- 

ja kulttuuriministeriön yleisiä strategioita ja sitoumuksia, kuten monikulttuurisuuden, yhteisöllisyy-

den ja osallisuuden edistämistä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä kestävän kehi-

tyksen edistämistä. (Niemi ym. 2018, 83–84.) 

Opettajankoulutuksen kehittämisen verkostohankkeissa on otettu huomioon eri opettajaryhmien, 

kuten varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien, aineenopettajien, erityisopettajien, amma-

tillisten opettajien, vapaan sivistystyön opettajien ja opettajankouluttajien koulutustarpeet. Myös 

opettajaksi opiskelevat ovat osallistuneet hankkeiden toimintaan. Korkeakoulujen lisäksi opettajan-

koulutuksen kehittämishankkeissa on hankesuunnitelmien mukaan ollut mukana 129 kuntaa eli 

noin 41 prosenttia Suomen kunnista. Tutkimusperustaisuus on ollut keskeisenä osana korkeakoulu-

jen ja kuntien yhteistä kehittämistyötä. (OKM 2019b.) Kuviossa 1 esitetään opettajankoulutuksen 

kehittämishankkeiden hankeverkosto Suomen kartalla.   
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KUVIO 1. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat korkeakoulut ja kunnat 

(OKM 2019b) 

2.2.2 Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet (Kärkihanke 3) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti pääministeri Sipilän hallituskaudella kaksi erityisavustushakua 

korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville hankkeille. Korkeakoulut voivat hakea erityisavustusta 

syksyllä 2016 ja syksyllä 2017. Avustuksilla edistettiin hallitusohjelman toteuttamissuunnitelman 

mukaisen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 3 eli ”Nopeutetaan siirtymistä työelämään” -

hankkeita. Erityisavustuksiin sovellettiin valtionavustuslakia (VN 688/2001). Erityisavustuksen saa-

jan tuli toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle hankkeen väliraportti sekä erityisavustuksen käyt-

tämistä koskeva selvitys. Väliraportissa kuvattiin hankkeen eteneminen, saavutetut tulokset, hank-

keen taloudellinen tilanne sekä hankkeen loppukauden täsmentynyt suunnitelma. Opetus- ja kult-

tuuriministeriö rahoitti yhteensä 36 korkeakoulutuksen kehittämishanketta.  

Syksyn 2016 erityisavustushaussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi oli 2017–2019. Rahoitusta 

myönnettiin 17 hankkeelle yhteensä 25 miljoonaa euroa. Hankkeissa tuettiin erityisesti opintojen 

joustavuutta ja ympärivuotista opiskelua digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Lisäksi 

hankkeissa tuettiin opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja -taitojen kehittymistä. Kaksi hanketta kes-

kittyi opiskelijavalintojen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kokonaisuus 
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sisälsi myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen liittyviä hank-

keita. (OKM 2022c; CSC 2019.) 

Syksyn 2017 erityisavustushaussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi oli 2018–2020. Rahoitusta 

myönnettiin 19 hankkeelle yhteensä 40 miljoonaa euroa. Koronapandemia viivästytti osaa hank-

keista. Hankkeissa tuettiin joustavaa opiskelua ja uusia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi oppimis-

analytiikkaa hyödyntäen. Viisi hanketta keskittyi sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen osaamisen 

ja opetuksen kehittämiseen. Muissa alakohtaisissa hankkeissa tuettiin muun muassa luonnontietei-

den, muotoilualan, biotalouden, automaatiotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja kielten opiske-

lun ja opetuksen ratkaisuja. Lisäksi hankkeissa tuettiin kiertotalous- ja kestävyysosaamista. Hank-

keissa kehitettiin myös korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja avointa TKI-toimintaa. (OKM 2022c; 

CSC 2019.) 

Vuosina 2017 ja 2018 rahoitetut kehittämishankkeet jaettiin kuuteen teemaan (CSC 2020a) (ks. tau-

lukko 2). Lisäksi yhteisenä teemana kaikille hankkeille oli avoimet oppimateriaalit.  

TAULUKKO 2. Korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden teemat toimikausittain 

Teema 2017–2019 2018–2020 

Opiskelijavalinnat 2 2 

Oppimisympäristöt 1 3 

Joustava oppiminen 5 2 

Analytiikan hyödyntäminen 0 3 

Työelämä ja jatkuva oppiminen 6 7 

Korkeakoulupedagogiikka 3 2 

Yhteensä 17 19 

 

Liitteessä 4 esitetään korkeakoulutuksen kehittämishankkeet, rahoitusvuosi, teema, koordinoija, 

hankkeeseen koordinoijana tai osatoteuttajana osallistuneiden korkeakoulujen lukumäärä ja hank-

keelle myönnetty rahoitus. Osa hankkeista on saanut jatkoaikaa toimikaudelleen, joten niiden lop-

puselvitykset toimitetaan vuonna 2022.  

Mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi ja hankkeiden vaikuttavuuden lisäämiseksi opetus- ja 

kulttuuriministeriö edellytti rahoituksen saaneilta hankkeilta yhteistyötä tiettyjen muiden erityis-

avustuksella rahoitettujen hankkeiden kanssa. Yhteistyön edellytys mainittiin erityisavustuksen 

myöntämispäätöksessä. Kuviossa 2 esitetään CSC - tieteen ja tietotekniikan keskus Oy:n laatima ke-

hittämishankkeiden verkostokuvio vuonna 2018 rahoitetusta kehittämishankkeista.  
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KUVIO 2. Vuonna 2018 rahoitettujen kehittämishankkeiden verkostokuvio (Westman 2018)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati kehittämishankkeille viestintäsuositukset, jotta hankkeissa ta-

pahtuvasta kehittämisestä viestitään aktiivisesti ja yhtenäisesti. Hankkeiden viestinnän ja yhteistyön 

tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö osti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä koulutuksen ja 

tutkimuksen arkkitehtuuripalveluita. Yhteistyöstä CSC:n kanssa mainittiin rahoituspäätöksessä. Mi-

käli hankkeessa syntyi arkkitehtuurikuvauksia tai yhteentoimivuuden määrityksiä, joita voitaisiin 

hyödyntää ja levittää käyttöön osana yhteisiä korkeakoulutuksen arkkitehtuureja, tuli hankkeen 

tehdä yhteistyötä CSC:n arkkitehtuuritoiminnon kanssa kuvausten ottamiseksi osaksi yhteisiä arkki-

tehtuureja. Lisäksi CSC tuki hankkeita järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä tarjoamalla hank-

keiden yhteistyölle wiki -työskentelyalustan. Työtilaa voitiin käyttää hankkeesta viestimiseen sekä 

hankkeen tuotosten jakamiseen. Työtilan materiaali oli julkista. (Korhonen & Polvi 2018; CSC 

2020b.) 

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet laativat CSC:n ylläpitämälle wikialustalle itsearvioinnit, joi-

den tavoitteena oli kartoittaa hankkeessa syntyviä pysyviä tuloksia. Yliopistot vastasivat itsearvioin-

tiin marraskuussa 2018 ja ammattikorkeakoulujen itsearviointi toteutettiin helmikuussa 2019. (CSC 

2020a.) Vastausten jäsentämisessä käytettiin korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalvelui-

den ja hallinnon viitearkkitehtuuria (CSC 2020c). Lisäksi pysyvän tuloksen laajuutta arvioitiin sen mu-

kaan, oliko laajuus koulutusalakohtainen, korkeakoulukohtainen, alueellinen, valtakunnallinen vai 

kansainvälinen (CSC 2020a). 
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2.3 Korkeakoulutuksen kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivoja 

Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3 ja 1) lisäksi kor-

keakoulutuksen kehittämiseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tulevaisuudessa korkeakoulutuksen 

ja tutkimuksen visio 2030 (OKM 2017a; OKM 2017b), TKI-tiekartta (OKM 2020, VN 2020), koulutus-

poliittinen selonteko (OKM 2021a) sekä Korkeakoulujen Digivisio 2030 (OKM 2021c; Digivisio 

2022a). Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden vaikutuksia ja vaikutta-

vuutta voidaan peilata myös näiden kehittämisohjelmien tavoitteisiin.  

Visio 2030 ja sen toimeenpanon tiekartta ohjaavat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittä-

mistä 

Syksyllä 2017 valmistui korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ”Ehdotus Suomelle: Suomi 

100+ Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi”, joka määritti tavoit-

teita Suomen osaamis- ja koulutustason nostamiseksi. Vision taustamuistion mukaan visiossa esite-

tyt muutokset ja kehittämissuunnat luovat edellytyksiä nostaa korkeakoulujen vaikuttavuutta Suo-

men ja koko ihmiskunnan hyväksi (OKM 2017a; OKM 2017b). Visiossa on korkeakoulujärjestelmälle 

kolme isoa tavoitetta ja niitä täsmentäviä tavoitteita (ks. kuvio 3).  

 

KUVIO 3. Korkeakoulutuksen visio 2030. Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ (OKM 2017a) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti tammikuussa 2018 työskentelyn korkeakoulujen henkilöstön, 

opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toteutuksen 

käynnistämiseksi. Vision tavoitteita aikatauluttava ja voimaan saattava tiekartta julkaistiin tammi-

kuussa 2019, ja sen sisältämät valtakunnalliset kehittämisohjelmat (ks. kuvio 4) kattavat useita vuo-

sia. Tiekartan mukaan kehittämisohjelmia täsmennetään yhdessä korkeakoulujen kanssa. Niiden to-

teuttaminen vaatii korkeakoulu- ja alakohtaista sekä alueellista kehitystyötä. (OKM 2019b, 11, 14.) 
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KUVIO 4. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tiekartan viisi kehittämisohjelmaa (OKM 

2019c, 9) 

Tiekartassa linjataan kehittämisohjelmien tavoitteista ja käynnistettävästä toiminnasta seuraavaa: 

• Osaavimman työvoiman kotimaaksi: Korkeakouluopintoihin siirtymisen väyliä monipuolis-

tetaan ja nopeutetaan, ensimmäistä tutkintoa suorittavien aloittajien määrää lisätään, suo-

ritettavien tutkintojen määrää kasvatetaan vuosina 2020–2030 ja opintojen läpäisyä tehos-

tetaan esimerkiksi rahoitusmallikannustein. Opiskelijavalintauudistukset saatetaan loppuun. 

Tutkintotavoitteita nostetaan aloilla, joissa on sekä koulutus- että työelämäkysyntää. Kor-

keakoulut kehittävät toimintamalleja uudelleenkoulutus- ja jatkokoulutustarpeisiin. Jatku-

vaa oppimista tuetaan korkeakoulujen ja työpaikkojen välisellä yhteistyöllä. Ulkomaalaisten 

opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista lisä-

tään kehittämällä harjoittelumahdollisuuksia ja tukipalveluita. 

• Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö: Toteutetaan tutkinto-opiske-

lua ja jatkuvaa oppimista palveleva korkeakoulujen omista ja yhteisistä ratkaisuista koostuva 

digitaalisten palveluiden kokonaisuus, joka mahdollistaa opetustarjonnan ja oppimateriaalin 

hyödyntämisen laajasti eri tilanteissa. Digitaalisesti suoritettavien opintojen ja tutkintojen 

määrää lisätään. Korkeakoulujen resurssien käyttöä tehostetaan ja opiskelijat hyödyntävät 

sujuvasti eri korkeakoulujen kurssitarjontaa. Kärkihankerahoitusta saaneet kehittämishank-

keet, kuten eAMK, ristiinopiskelun kehittämishanke ja DigiCampus, tukevat tavoitetta. Kor-

keakoulut laativat alakohtaisia ja alojen yhteisiä moduulikokonaisuuksia. Osaamisperustai-

set modulaariset opetussuunnitelmat joustavoittavat opintojen suorittamista ja helpottavat 

työllistymistä edistävän osaamisen arviointia ja tunnustamista. 
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• Korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäristöjä: 

Käynnistetään vuosille 2020–2024 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulu-

pedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelma, jolla tuetaan korkeakoulujen kansal-

lista ja kansainvälistä verkostoitumista opetuksen kehittämiseksi. Toteuttamisessa hyödyn-

netään vuosina 2017–2018 rahoitettujen korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehit-

tämishankkeiden tuottamia käytäntöjä ja toimintamalleja. Päämääränä on, että opettava 

henkilöstö on suorittanut korkeakoulupedagogiikan, pedagogisen johtamisen, opintojen oh-

jauksen ja hyvinvointiosaamisen opintoja. Toteutetaan muita hyvinvointia ja osallisuutta 

edistäviä toimenpiteitä, esimerkiksi palautejärjestelmän kehittäminen, korkeakoulujen kie-

listrategiat ja ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjauspalvelut.  

• Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi: Toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä 

korkeakoulujohtamisen kehittämisohjelma vuosina 2020–2025, joka vahvistaa korkeakoulu-

jen muutosjohtamista sekä henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 

• Yhteistyö ja avoimuus tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavaraksi: Julkinen sektori 

panostaa kohti tutkimus- ja kehittämistoiminnan neljän prosentin bruttokansantuoteosuus-

tavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Tuetaan kansainvälisesti houkuttelevien osaamiskeskit-

tymien ja innovaatiosysteemien rakentumista. Lisätään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 

työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä eri hallinnonalojen toimenpiteillä. Vahvistetaan TKI-po-

litiikan yhtenäisyyttä, eritoten opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, 

valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyötä. Korkeakoulujen osaa-

mista hyödynnetään yrityksiä tukevien toimenpiteiden ja TKI-toiminnan nopeuttamiseksi. 

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avoimuutta parannetaan yhteisillä toimintatavoilla ja lain-

säädännöllä. (OKM 2019c; 14, 16–17, 20–27.) 

Kehittämisohjelma käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakouluyhteisöjen välisenä 

yhteistyönä. Korkeakoulut ja sidosryhmät käsittelivät käynnistysvaiheen kokemuksia ja tuloksia al-

kuvuodesta 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista korkea-

koulujen vuorovaikutteisessa ohjausprosessissa sekä toteuttaa vuonna 2025 väliarvioinnin kehittä-

misohjelmien etenemisestä ja toimenpiteiden suhteesta asetettuihin tavoitteisiin. (OKM 2019c, 28.) 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön päätavoitteiden toteuttaminen on suurilta osin mu-

kana myös pääministeri Marinin hallitusohjelmassa (Pyykkö ym. 2019, 164). 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyttä edistetään strategiarahoituksella ja kärki-

hankkeilla   

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 

2017 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset vuosille 2017–

2025. Kansainvälisyyden edistämislinjauksessa tavoitteeksi asetettiin suomalaisen korkeakoulutuk-

sen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja maailmanlaajuisesti tunnustetun edelläkävijäaseman 

saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Linjausten toteutumista edistetään ja seurataan opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisessä ohjauksessa sekä muiden hallinnonalan toimijoiden 

ohjausprosesseissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisten kauden 2017–2020 

sopimusten välitarkistuksen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli mahdollisuus kohdentaa 

korkeakouluille strategiarahoitusta tavoitteiden mukaisiin merkittäviin kansainvälistymisen 
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edistämisen kehittämistoimiin. (OKM 2017c.) Kärkihankkeiden teemoja kehitettiin korkeakoulujen 

kansainvälisessä yhteistyössä muun muassa Erasmus+ ja Nordplus Horizontal -hankkeissa.  

TKI-tiekartta viitoittaa suomalaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 

Pääministeri Marinin hallituksen käynnistämä, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeino-

ministeriön yhteistyössä laatima kansallinen TKI-tiekartta ”Kestävän ja kehittyvän yhteiskunnan rat-

kaisuja tuottava Suomi” julkaistiin huhtikuussa 2020. Sen koostamiseksi kuultiin TKI-toiminnan si-

dosryhmiä sekä muita ministeriöitä. Tiekartan taustalla näkyvät koronapandemian yhteiskunnalle ja 

taloudelle aiheuttama poikkeustilanne sekä vastaaminen ilmastonmuutoksen ja luontokadon kal-

taisiin haasteisiin. Tiekartassa on esitelty kolme strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi 

kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. (OKM 2020, VN 2020.) 

Tiekartassa on kuvailtu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nostaa suomalaisten osaamis- ja kou-

lutustasoa ja tehdä Suomesta nykyistä puoleensavetävämpi kansainvälisille tutkijoille, asiantunti-

joille ja TKI-ammattilaisille. Tiekartan mukaan korkeakoulujen tulee laajentaa sisäänottoa, varhen-

taa opintojen aloitusta ja parantaa korkeakoulutuksen läpäisyä. Koulutuksen tulee olla monialaisesti 

suunnattua elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Yliopistot kehittävät tutkijankoulutusta si-

ten, että valmistuneiden osaaminen on nykyistä paremmin hyödynnettävissä. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö tukee tiedekasvatuksen ja -osaamisen toimijoita tiedekeskuksissa ja opettajankoulutuk-

sessa. (VN 2020, 4–6.) 

Tiekartan osana on muodostettu kumppanuusmalli, jonka päämääränä on nopeuttaa korkeakoulu-

jen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-yhteistyötä. Se vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 

alueellista, kansallista ja kansainvälistä rahoitusta sekä verkostojen rakentumista ja hyödyntämistä. 

Digitalisaation ja kestävän kehityksen vaatimiin muutoksiin tulee kouluttaa osaajia. (VN 2020, 6–10.) 

Julkisen sektorin innovaatio-ohjelman tavoitteena on julkisen sektorin kehityshaasteiden ratkaise-

minen TKI-toiminnan avulla (VN 2020, 11). 

Koulutuspoliittinen selonteko sisältää korkeakouluja koskevia toimenpide-ehdotuksia 

Edellä esitetyt koulutus- ja TKI-poliittiset uudistukset on otettu huomioon valtioneuvoston koulu-

tuspoliittisessa selonteossa, jossa esitetään koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteet 2040-luvulle (VN 

2021, 7–8). Huhtikuussa 2021 julkaistu selonteko sisältää useita korkeakouluja koskevia toimenpide-

ehdotuksia (VN 2021, luku 3.3):  

• Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen: Vuonna 2030 vähintään 50 prosenttia nuo-

rista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tavoitteen saavuttamiseksi aloituspaikkoja 

lisätään niille aloille ja alueille, joilla on koulutuskysyntää ja joilta työllistytään hyvin.  

• Opiskelijavalintojen kehittäminen: Korkeakoulutukseen siirtymisen nopeuttamiseksi ja 

korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi korkeakoulujen valintoja kehitetään 

kokonaisuutena. Korkeakoulut kehittävät todistusvalintaa, valintakokeisiin perustuvaa va-

lintaa sekä muita väyliä perustuen tutkittuun tietoon. 
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• Oppimisen laadun ja geneeristen taitojen kehittäminen: Korkeakoulut kehittävät oppimi-

sen laatua ja opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimista tuetaan tavoitteellisesti.  

• Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden lisääminen: Korkeakoulut lisäävät ulkomaa-

laisten opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytointia suomalaisiin korkeakouluihin sekä tukevat 

integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoi-

den määrä kasvaa nykyisestä kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. 

• Osaamisen viennin edistäminen: Korkeakoulut lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja koulu-

tuksen, koulutusjärjestelmän ja osaamisen vientiä liiketoimintana. 

• Korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja tasa-arvon parantaminen: Korkeakoulut tukevat 

erilaisista taustoista tulevien ja aliedustettujen ryhmien korkeakoulutukseen pääsyä ja kor-

keakouluopintojen suorittamista. Korkeakoulut edistävät opiskelijahyvinvointia ja opinto-

jen ohjausta. 

• Korkeakoulujen toimintamallien ja -rakenteiden uudistaminen: Vuonna 2030 korkeakou-

luilla on yhtenäinen ja saavutettava digitaalinen opintotarjonta. Koulutusvastuita, tutkinto-

rakenteita ja koulutuspolkuja kehitetään. 

Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmalla kasvatetaan osaavan työvoiman tarjontaa ja edes-

autetaan Suomen kestävää kasvua  

Koulutuspoliittisen selonteon kanssa samoja teemoja käsittelevän Korkeakoulujen kestävän kasvun 

ohjelman (OKM 2021a) linjauksissa etsitään ratkaisuja, joiden avulla korkeakoulujen koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittäminen voivat vahvistaa Suomen julkista taloutta ja kestävää kasvua. Ohjelmassa 

valmistellaan toimenpiteitä, joiden avulla suomalainen korkeakoulutus tukee väestön osaamistason 

nousua ja jatkuvaa oppimista. Lisäksi koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen sekä tut-

kimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostaminen luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle. Kes-

tävän kasvun ohjelmassa on linjattu seuraavia toimenpide-ehdotuksia: 

• Koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen: Korkeakoulut lisäävät vieraskielisiä koulu-

tusohjelmia kansainvälisesti vetovoimaisille aloille ja laajentavat koulutustarjontaa aloilla, 

joilla tarvitaan erityisesti osaajia. Suomalaisen korkeakoulutuksen houkuttelevuutta lisätään 

markkinoimalla sitä kansainvälisesti. Maahanmuuttajataustaisten opinnot tähtäävät Suo-

meen integroitumiseen. Korkeakoulut kehittävät kieliopintoja ja työelämäkontakteja. 

• Korkeakoulutuksen aikaistaminen ja joustavoittaminen: Tavoitteena nykyistä aikaisempi 

korkeakoulututkintoon kouluttautuminen, koulutuspolkujen lyhentyminen ja joustavammat 

koulutusmuodot, jotka mahdollistavat työelämän ja opintojen yhdistämisen. Korkeakoulut 

tehostavat laadukasta ohjausta ja uraohjausta.  

• Työvoiman koulutus- ja osaamistason nostaminen: Korkeakoulut kehittävät jatkuvan oppi-

misen tarjontaa, lisäävät verkkotarjontaa ja TKI-toimintaa sekä nostavat LUMA-osaamista. 

Korkeakoulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksia hyödynnetään kattavammin.  

• Jatkuvan oppimisen tarjonnan vahvistaminen: Korkeakoulut kehittävät jatkuvan oppimisen 

tarjontaa ja lisäävät verkkotarjontaa. Korkeakoulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksia 

hyödynnetään kattavammin.  
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• Kriittisen huippuosaamisen lisääminen: Tutkijakoulutettuja hyödynnetään laajemmin yh-

teiskunnassa ja LUMA-osaamisen tasoa nostetaan. TKI-tiekartan toimenpiteitä toimeenpan-

naan ja TKI-tiekarttaa päivitetään.  

• Koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen: Koulutusvastuujärjestelmä uudistetaan ny-

kyistä joustavammaksi ja paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavaksi ja tutkintonimik-

keet selkeytetään. (OKM 2021b.) 

Digivisio 2030 tukemassa korkeakoulujen kehittämistä  

Korkeakoulujen Digivisio 2030 on Suomen 38 korkeakoulun yhteinen, pitkäkestoinen hanke, jonka 

päämääränä on uudistaa korkeakoulutusta digitalisaation avulla. Tavoitteena on taata joustavan op-

pimisen mahdollisuudet jokaiselle riippumatta ajasta, paikasta ja asemasta. Tutkinto-opiskelijat, jat-

kuvan oppimisen opiskelijat kuin opiskelupaikkaa vailla olevat voisivat hyödyntää eri korkeakoulujen 

opetustarjontaa. Digivision taustalla on pääministeri Marinin hallituksen pyrkimys nostaa suoma-

laisten osaamistasoa ja parantaa työllistymistä muuttuvassa maailmassa. Hanke pyrkii kehittämään 

korkeakoulujen välistä yhteistoimintaa sekä vuorovaikutusta yritysten ja yhteiskunnan kanssa ja 

houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen. Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö 

rahoitti Digivisio-hanketta 20 miljoonan euron erityisavustuksella. Sen lisäksi opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö myönsi sille korkeakoulujen strategiarahoituksesta 17,8 miljoonaa euroa vuosille 2021–

2024. Suomen kestävän kasvun ohjelman osana hankkeelle osoitettiin vielä 6 miljoonaa euroa lisä-

rahoitusta vuoteen 2024 asti. (OKM 2021c; Digivisio 2022a.) 

Digivision keskiössä on digitaalisen pedagogiikan kehittäminen ja oppijoiden hyvinvoinnin tukemi-

nen, mikä vaatii uudenlaista osaamista niin opettajilta, ohjaajilta kuin koulutuksen suunnittelijoilta-

kin. Hankkeessa hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2020 rahoittamissa 

korkeakoulutuksen kärkihankkeissa tehtyä digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistyötä. 

Keväällä 2021 Digivisio pyysi kärkihankkeita tuottamaan itsearviointeja, joiden perusteella päädyt-

tiin arvioimaan 13 hankkeen yhteistoimintaa Digivision kanssa. Suurimmassa osassa hankkeissa oli 

muodostunut Digivisioon linkittyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Muun muassa digipedagogiikan 

sisältöihin, älyteknologiaan ja opintojen modulaarisuuteen liittyvien hankkeiden työtä on tarkoitus 

jatkaa Digivision työpajoissa. Digivisioon osin sopivia teknisiä ja muita palveluita valmistaneille kär-

kihankkeille haetaan jatkokehittämismahdollisuutta, kuten eAMK-hankkeen CampusOnline -opinto-

tarjotin ja digipedagogiikan laatukriteerit, MEDigi-hankkeen koulutusportaali ja DigiCampus-hank-

keen tukipalvelu sekä Ristiinopiskelu-hanke. Syksyllä 2021 Digivision ohjausryhmän hyväksymän 

etenemismallin myötä yhteistyö kärkihankkeiden kanssa on jatkunut keväällä 2022. (Digivisio 

2022a; 2022b.) 

2.4 Arvioinnin teeman kannalta keskeisimmät arvioinnit, tutkimukset ja selvitykset  

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden tuotosten arvioinnilla kohti jatkokehittämistä 

CSC on analysoinut korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) tuotoksia tavoitteena 

tunnistaa kehittämishankkeissa syntyvien tuotosten liitokset ja kontribuutio Digivision kehittämis-

kohteisiin. Selvityksessä on käytetty vuonna 2018 käynnistyneiden kehittämishankkeiden 
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väliraportteja ja keväällä 2019 koottujen kaikkien hankkeiden itsearviointeja. Tarvittaessa selvityk-

sessä on hyödynnetty hankkeiden verkkosivujen kuvauksia. Selvityksessä hankkeiden yhteiseksi 

haasteeksi tunnistettiin tulosten levittäminen ja juurruttaminen. Keskeisiksi toimijoiksi hankkeiden 

tuotosten ylläpidon ja jatkokehityksen kannalta tunnistettiin korkeakoulujen yhteistyöverkostot, ku-

ten ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi 

ry, ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkosto (amk-OHA) ja Suomen yliopistokoulutuksen 

asiantuntijaverkosto (OHA-forum). (CSC 2019.) 

CSC:n selvityksen (2019) mukaan hankkeissa syntyi paljon sellaista tietoa, joka hyödyttää digitalisoi-

tuvan opetuksen, tutkimuksen ja oppimisen kulttuuria sekä digitaalisten palveluiden kehitystä tule-

vaisuudessa, ja jonka pohjalta korkeakoulujen toimintamalleja voidaan kehittää. Hankkeissa on 

tehty runsaasti erilaisia toimintamalleja ja kokeiluita, jotka kuitenkin vaatisivat merkittäviä inves-

tointeja, jotta ne voitaisiin saattaa tuotantoon tai jatkokehittää valtakunnallisiksi ratkaisuiksi. Kokei-

lujen pohjalta on kuitenkin mahdollista kerätä tietoa siitä, minkälaisin kustannuksin ja aikatauluin 

eri ideat voidaan toteuttaa. Korkeakoulujen kehittämishankkeista valittiin 10 hanketta, joiden kan-

sallisen tason kontribuutiota Digivision kehittämiskohteisiin analysoitiin tarkemmin. (CSC 2019.)  

CSC toteutti marras-joulukuussa 2020 korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hal-

linnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) toimeksiannosta korkeakoulutuksen kehittämishankkeille kyse-

lyn hankkeiden tuotoksista ja jatkosuunnitelmista. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulu-

tuksen kehittämishankkeissa (Kärkihanke 3) syntyneitä tuotoksia tilanteessa, jossa hankkeet ovat 

olleet toiminnassa useamman vuoden ajan ja ne ovat lähestymässä päätösajankohtaa tai jo päätty-

neet. 36 kehittämishankkeesta kyselyyn vastasi 20 hanketta. (CSC 2021.) 

KOOTuen teettämän kyselyn tulosten mukaan tyypillisimmät hankkeiden tuotokset liittyivät erilai-

siin korkeakoulujen välisen yhteistyön muotoihin, kuten yhteistyöverkostojen rakentamiseen, yh-

teisistä toimintamalleista sopimiseen ja yhteisten linjausten laatimiseen. Konkreettisten tuotosten 

jakelu tapahtui pääasiassa hankkeissa tuotettujen verkkoportaalien kautta. Verkkoportaaleihin liit-

tyi monissa tapauksissa myös erilaisia sähköisiä työkaluja käyttäjille. Hankkeiden jatkuvuuden tar-

kastelussa nousi esiin, että läheskään kaikilla hankkeilla ei kyselyn ajankohtana ollut vielä täsmällisiä 

jatkosuunnitelmia organisoitumisen tai rahoituksen osalta eikä varsinkaan mahdollisen jatkokehi-

tyksen kannalta. Varsinaista hankkeiden vaikuttavuutta ei kyselyn tulosten perusteella pystytty vielä 

arvioimaan, koska hankkeet olivat kyselyn ajankohtana vielä osin kesken. (CSC 2021.) 

Korkeakoulutuksen kärkihankkeet työkaluna osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen  

Pyykkö, Vuorio-Lehti ja Vuorinen (2019) kuvaavat kärkihankkeita työkaluna osaamisen ja koulutuk-

sen kehittämiseen korkeakouluissa. He tarkastelivat kärkihankkeita kansallisen koulutuspolitiikan ja 

korkeakoulujen koulutuksesta vastaavan johdon näkökulmista ja keskittyivät erityisesti Turun yli-

opiston koordinoiman Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjaus-

osaamisen vahvistaminen -hankkeen toimeenpanoa, organisointia ja ohjausryhmätyötä koskeviin 

kysymyksiin. Kyseisellä hankkeella oli kolme alahanketta: UNIPS (University Pedagogical Support), 

Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle ja HELLA (Higher Education Learning Lab). Aineistona 

artikkelin kirjoittajilla, joista osa kuului hankkeen ohjausryhmään, olivat hankkeen taustamateriaalit 

ja ohjausryhmän jäsenille osoitettu kysely. (Pyykkö ym. 2019, 154–155, 161.)  
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Pyykön ym. (2019) mukaan kärkihankeprosessissa on havaittavissa laaja jatkuvuus hallituksesta ruo-

honjuuritasolle ja prosessi sisältää ohjausta. Vaikka osapuolilla näyttää olevan yhtenäinen näkemys 

kärkihankkeiden todellisuudesta, eri kysymykset puhututtavat eri toimintatasoilla. Hanke on edel-

lyttänyt koulutuksellista johtajuutta ja jatkuvaa yhteydenpitoa ohjausryhmissä, alahankkeiden joh-

toryhmissä, seminaareissa ja muissa tapaamisessa. Myös mukana olleiden korkeakoulujen talous-

palveluista vastaava henkilöstö teki tiiviisti yhteistyötä. Kirjoittajat toteavat hankkeen toteuttaneen 

hallituksen poliittisia tavoitteita. Kärkihankerahoitus mahdollisti sen, että hankkeessa muodostui 

erilaisia malleja ja työkaluja yliopisto-opettajien pätevyyden vahvistamiseksi ja heidän työnsä ja hy-

vinvointinsa tukemiseksi. (Pyykkö ym. 2019, 160–163.) 

Kärkihankerahoituksen myöntämisen edellytyksenä oli korkeakoulujen välinen aktiivinen yhteistyö, 

jota Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvista-

minen -hankkeen todettiin lisänneen. Myös alahankkeiden sisäinen sekä korkeakoulujen ja sidos-

ryhmien syventynyt yhteistyö ovat merkittäviä tuloksia. Muodostuneita uusia verkostoja on mah-

dollista hyödyntää tulevaisuudessa. Hanke painottui tutkimukseen ja syntyneet tutkimusjulkaisut 

ovatkin tärkeä saavutus. Julkisesta rahoituksesta johtuen yksi keskeisimpiä kärkihanketavoitteita oli, 

että kaikilla korkeakouluilla olisi mahdollisuus hyödyntää tuloksia toiminnassaan maksuttomasti. Ta-

voitteen mukaisesti hankkeen materiaalit olisi mahdollista tallentaa yhteiselle verkkoalustalle. Kir-

joittajat toteavat, että tulosten jakaminen ja yhteistyön ylläpitäminen vaativat koulutuksellista joh-

tajuutta niin kansallisella tasolla kuin korkeakouluissakin. Vaikka alahankkeet saavuttivat opetus- ja 

kulttuuriministeriön esittämät toiveet, on tärkeää seurata, miten hyvät käytännöt jäävät elämään 

korkeakouluopettajien arkeen, millä tavalla materiaaleja ja malleja markkinoidaan muualle ja 

ovatko korkeakoulut kiinnostuneita välittämään niitä Suomessa ja kansainvälisesti sen jälkeen, kun 

hanke on päättynyt. (Pyykkö ym. 2019, 161–164.) 

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet opettajankoulutusta kehittämässä 

Karvin tekemässä arvioinnissa (Niemi ym. 2018) selvitettiin, olivatko vuosina 2016–2018 toimineen 

Opettajankoulutusfoorumin toimintatavat ja prosessit, Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 

linjaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishank-

keet (Kärkihanke 1) kokonaisuutena toimiva tapa kehittää opettajankoulutusta. Opettajankoulutuk-

sen kehittämishankkeet olivat arviointiajankohtana vasta käynnistyneet, joten arvioinnissa ei ollut 

vielä mahdollista ottaa kantaa niiden pitkäkestoiseen vaikuttavuuteen. Arviointi tuotti kuitenkin ti-

lannekuvan vuoden 2018 hankkeiden temaattisesta kattavuudesta. (Niemi ym. 2018.) 

Opettajakoulutusfoorumin arvioinnissa esitetyt opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin liitty-

vät suositusehdotukset liittyivät opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden vaikuttavuuden var-

mistamiseen, uusien toimintamallien käyttöönottoon ja rahoitukseen. Siinä kehotettiin muun mu-

assa luomaan menetelmiä, työkaluja ja suunnitelmia hankkeiden vaikuttavuuden takaamiseksi ja 

sen myöhempään arviointiin sekä tuloksista tiedottamiseen ja niiden levittämiseksi. Hankkeissa tu-

lisi edellyttää kehittämistyön ja siihen liittyvän tutkimuksen strategista suunnittelua sekä muutos-

johtajuutta opettajankoulutusyksiköissä ja kunnissa. Lisäksi ehdotettiin pitkäkestoisten kehittämis-

hankkeiden tavoittelua: ennakoitavan perusrahoituksen varmistaminen lyhytjänteisen hankerahoi-

tuksen sijaan ja pyrkimys hallituskauden ylittäviin hankkeisiin. Hankkeiden tulisi integroitua 
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systeemisenä kokonaisuutena kehittämistoimintaan. Arvioinnin mukaan päämääränä tulisi olla pit-

käjänteinen opettajankoulutuksen kehittämistoiminta, jossa kehittämistyö on osa opettajankoulu-

tusyksiköiden ja koulujen tavallista arkea. (Niemi ym. 2018, 102.) 

Rahoitus ohjaa korkeakoulujen kehittämistä 

Korkeakoulujen kehittämiseen liittyy osaltaan myös tutkimuksen profilointi. Suomen Akatemia on 

myöntänyt yliopistoille tutkimuksen profilointirahaa, niin sanottua Profi-rahoitusta vuodesta 2015 

lähtien. Profilointirahoituksen vaikutuksia yliopistojen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen ar-

vioitiin vuonna 2018. Hjelt ym. tarkastelivat arvioinnissa kaikkia 14 opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalan yliopistoa. Arvioinnin mukaan Profi-rahoituksen merkitys on useimmissa yliopistoissa 

koettu olevan suuri verrattuna rahoituksen määrään, vaikka sitä pidettiin hallinnollisesti raskaana. 

Rahoitus on vahvistanut johdon päätöksentekoa ja mahdollistanut nopeampaa muutosta yliopis-

toissa kuin ilman rahoitusta olisi ollut mahdollista. Arvioinnin suosituksena on, että valtionrahoituk-

sen kokonaisuudessa säilytetään yliopistojen strategista suunnittelua ja johtamista tukevia osa-alu-

eita. Rahoituksen prosesseja on kuitenkin selkeytettävä ja virtaviivaistettava. (Hjelt ym. 2018.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2018 lähtien myöntänyt ammattikorkeakouluille profi-

laatiorahoitusta TKI-toiminnan kehittämiseen yhteensä viisi miljoonaa euroa vuosittain. Ammatti-

korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on vuonna 2019 esittänyt kannanoton profilaatiorahoi-

tuksesta. Kannanoton mukaan ammattikorkeakoulut ovat kokeneet, että profilaatiorahoitus on tu-

kenut TKI-toiminnan kehittämistä. Arene ry esittää rahoituksen määrän kasvattamista ja kehittä-

mistä suuntaan, joka tunnistaisi ammattikorkeakoulujen strategiset painopistealat ja mahdollistaisi 

uusien avausten tekemisen TKI-toiminnan laajentamiseksi, kohdentamiseksi ja kehittämiseksi. 

(Arene 2019.) 

Yliopistojen rakennekehitystä ja sen taustalla olevia kannusteita arvioitiin tammikuussa 2018 jul-

kaistussa Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportissa Yliopistojen rahoitus, kannustimet ja 

rakennekehitys (Seuri & Vartiainen 2018). Raportti perustui tilastolliseen analyysiin ja yliopistojen 

rehtorien haastatteluihin. Seurin ja Vartiaisen (2018) mukaan yliopistojen rahoitusmalli on tehosta-

nut sen mittaamien indikaattorien mukaista tuloksekkuutta, mutta malli ei edistä rakennekehitystä 

tai yliopistojen välisen työnjaon kehittymistä. Yhteenvedossa Seuri ja Vartiainen hahmottelevat 

kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa rahoitusmallin luomien kannusteiden ja järjestelmän kehitys-

tavoitteiden ristiriidan ratkaisemiseksi. Ensimmäisenä vaihtoehtona on rahoitusmallin laajentami-

nen niin, että se ottaisi tieteenalakohtaiset erot paremmin huomioon, kannustaisi omiin vahvuus-

alueisiin profiloitumiseen siinä missä nykyinen malli kannustaa samankaltaiseen profiloitumiseen. 

Toinen vaihtoehto olisi vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön aktiivista rakenteellista ohjausta 

entisestään. Kolmas vaihtoehto olisi lisätä yliopistojen taloudellista riippumattomuutta ja sitä kautta 

kykyä ottaa itsenäistä vastuuta rakenteellisesta kehityksestä. (Seuri & Vartiainen 2018.) 

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2016 tarkastuksen opetus- ja kulttuuriministeriön oh-

jausjärjestelmästä. Osana sitä tarkasteltiin ministeriön strategista johtamista ja yliopistojen tulos-

johtamista. Tarkastuskertomuksen mukaan koulutuksen ja tutkimuksen rakenne- ja rahoitusohjauk-

sella on merkittävä asema ministeriön strategisessa johtamisessa, ja rahoituksella on ohjattu yliopis-

toja hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston vahvistamista suunnitelmista johdettuja tavoitteita kohti. 
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Tarkastuksessa tehdyt havainnot tukevat näkemystä, että tavoitteellisella rakenteiden kehittämi-

sellä saadaan aikaan toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvempia yliopistoja: yliopistojen välinen 

työnjako on kehittynyt, yliopistojen määrä vähentynyt ja selkeä profiili auttaa yliopistoa ulkopuoli-

sen rahoituksen hakemisessa. (VTV 2016.) 

2.5 Keskeiset käsitteet 

Tämän arvioinnin keskeisiä käsitteitä ovat korkeakoulutuksen kehittäminen, koulutuksen strategi-

nen johtaminen, koulutusjärjestelmän rakenteet ja ohjaus, opettajankoulutus, vaikutusketju, tuo-

tokset, vaikutukset, vaikuttavuus, tulokset ja arviointikehikko.  

Korkeakoulutuksen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen laadun nostamista uudistamalla kou-

lutussisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista sekä lisäämällä yh-

teistyötä. Korkeakoulutuksen kehittämisellä tarkoitetaan myös opiskelijavalintojen, hyväksilukume-

nettelyjen ja tutkintojen kehittämistä niin, että kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. (OKM 2022g.) 

Koulutuksen strategisella johtamisella tarkoitetaan menettelyitä, joilla korkeakoulun johto edistää 

korkeakoulun pitkän aikavälin kehitystä ja tunnistettuja kehitystarpeita koskevien strategisten ta-

voitteiden toteutumista koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.  

Koulutusjärjestelmän rakenteet ja ohjaus pitävät sisällään lainsäädännön ja muut opetus- ja kult-

tuuriministeriön käyttämät keinot korkeakoulujen ohjaamiseen. Arvioinnin kannalta merkittäviä ra-

kenteita ja ohjauskeinoja ovat muun muassa korkeakoulujen rahoitusmallit sekä opetus- ja kulttuu-

riministeriön ja korkeakoulujen väliset sopimukset. Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan opetus- ja 

kulttuuriministeriön keräämää tilastotietoa eri korkeakouluilta, minkä kokoamisella opetus- ja kult-

tuuriministeriö ohjaa korkeakouluja asemoimaan ne suhteessa niiden aiempaan kehitykseen sekä 

suhteessa koko korkeakoulukenttään. 

Opettajankoulutuksella tarkoitetaan opettajan kelpoisuuteen eri koulutusmuodoissa vaadittavaa 

koulutusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä tämän jälkeistä jatkuvaa oppimista työuralla.  

Tässä arvioinnissa sovelletaan vaikutusketjuajattelua, jonka avulla korkeakoulutuksen ja opettajan-

koulutuksen kehittämishankkeiden tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus asetetaan hierarkkiseen 

järjestykseen (ks. kuvio 5).  
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KUVIO 5. Arvioinnissa sovellettava vaikutusketju (muokattu The iooi method, Bertelsmann Stif-

tung) (Heliskoski ym. 2018, 5) 

Tässä arvioinnissa panoksilla tarkoitetaan hankkeissa käytettyjä resursseja, kuten opettajien ja mui-

den asiantuntijoiden työaikaa ja osaamista. Panokset voivat olla myös rahallisia panoksia ja inves-

tointeja tai aiemman kehitystyön tuloksia. 

Tuotokset ovat hankkeissa toteutettuja konkreettisia ja mitattavissa olevia tekoja. Tuotoksia ovat 

esimerkiksi hankkeissa kokeillut uudet toimintatavat, toimintamallit, konseptit tai palvelut. Myös 

hankkeen raportit, julkaisut tai vastaavat ovat tuotoksia. Tuotokset syntyvät tavanomaisesti hanke-

kauden aikana ja ovat seurausta hankkeen suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisesta.  

Vaikutuksilla tarkoitetaan muutoksia hankkeiden vaikutuspiirissä olevissa toimijoissa, kuten korkea-

koulujen opiskelijoissa, henkilöstössä ja sidosryhmissä, sekä rakenteissa. Vaikutukset voivat ilmetä 

käytäntöön juurrutettuina pedagogisina ratkaisuina. Toisin kuin tuotokset, vaikutukset realisoituvat 

vain osittain hankkeen aikana, sillä uudistusten juurruttaminen osaksi rakenteita ja prosesseissa 

vaatii usein myös rakenteiden ja prosessien uudistamista. Vaikutusten avulla voidaan todentaa 

hankkeen tavoitteiden toteutumista ja hankkeen aikaansaamia muutoksia tai parannuksia. 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan pitkän aikajänteen hyötyjä, parannuksia tai muutoksia, myös itse 

hanketta laajemmassa kontekstissa. Näitä voivat olla esimerkiksi korkeakouluista valmistuneiden 

asiantuntijoiden työmarkkina-aseman paraneminen. Vaikuttavuus syntyy, jos syntyy, vuosien saa-

tossa, eikä sitä voida useinkaan suoraan osoittaa syntyneeksi yksittäisten hankkeiden pohjalta. Näin 

ollen hanketoiminnan vaikuttavuuden yksiselitteinen todentaminen on todella haastavaa.  

Vaikka tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus voidaan käsitteellisesti erottaa toisistaan, korkeakou-

lutuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen tapahtuu aina tietyssä yhteiskunnallisessa toimin-

taympäristössä, jossa on kehittämistä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arvioinnin näkökulmasta tämä 

Panos (input)

Hankkeessa 
käytetyt resurssit, 

kuten työaika

Tuotos 
(output)

Hankkeissa 
toteutetut ja 
mitattavissa 
olevat teot

Vaikutukset 
(outcome)

Muutokset 
toimijoissa ja 
rakenteissa

Vaikuttavuus 
(impact)

Yhteiskunnallinen 
hyöty
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tarkoittaa kehittämisen systeemisen luonteen huomioimista. Hankkeita määrittää se, että niillä on 

ennalta määritelty alku ja loppu, kun taas tavoitellut muutokset liittyvät monin tavoin muun muassa 

koulutus- ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin, sosiokulttuurisiin tekijöihin sekä teknologiseen kehi-

tykseen. Onkin tärkeää arvioida tavoiteltua muutosta osana laajempaa kokonaisuutta.  

Tässä arvioinnissa arviointikehikolla tarkoitetaan sitä, mitä ja miten kehittämishankkeiden vaiku-

tuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan. Arviointikehikko toimii työkaluna vaikutusten ja vaikuttavuuden 

arvioinnille.  
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3 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet  
Arvioinnin tarkoituksena on arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuk-

sen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärki-

hanke 1) vaikutuksia ja vaikuttavuutta.  

Arvioinnissa sovelletaan kehittävän arvioinnin periaatteita (Karvi 2020). Kehittävä arviointi korostaa 

osallistavuutta sekä arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta sekä kor-

keakoulujen vastuuta toimintansa kehittämisestä. Koulutuksen arvioinnit organisoidaan niin, että 

ne tukevat sekä arviointiprosessin että tulosten osalta paikallista, alueellista ja valtakunnallista ke-

hittämistä ja päätöksentekoa (Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2020—2023). Arvioinnin 

tehtävänä on myös tiedon tuottaminen koulutuspoliittista päätöksentekoa ja ohjausta varten.  

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti koko-

naiskuva korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden tilanteesta tuottamalla tietoa Kärkihankkeiden 

1 ja 3 toimeenpanosta, tulosten sekä toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tuo-

tetaan tietoa valitun kehittämismallin toimivuudesta ja kestävyydestä sekä annetaan suosituksia 

korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen tavasta tulevaisuudessa. Arviointia voi-

daan hyödyntää korkeakoulutuksen kehittämisessä ja uusien kehittämisen toimintamallien luomi-

sessa.  

Arvioinnin keskeisiä hyödynsaajia ovat hankerahoitusta myöntävät tahot, korkeakoulut ja korkea-

koulutuksen kehittämisen parissa työskentelevät sekä korkeakoulutuksen kehittämisestä vastaavat 

poliittiset päättäjät. Näiden lisäksi keskeisiä arvioinnista hyötyviä sidosryhmiä ovat korkeakoulujen 

kehittämistoimenpiteistä hyötyvät korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö sekä korkeakoulujen ul-

kopuolinen työelämä.  

Arvioinnin aikainen vuorovaikutus, arvioinnin tuottama tieto ja kehittämissuositukset tukevat me-

neillään olevaa kehittämistyötä korkeakoulujärjestelmän eri tasoilla ja tarvittaessa käynnistävät uu-

sia toimia arvioinnin esille nostamien haasteiden ratkaisemiseksi. Arviointihankkeen viestinnällä (ks. 

luku 7) on tärkeä rooli vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden toteutumista voi-

daan seurata hyödyntämällä Karvin palautejärjestelmän tuottamaa tietoa arviointitulosten ja kehit-

tämissuositusten osuvuudesta ja hyödynnettävyydestä. 
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4 Arvioinnin kohderyhmä ja arviointiasetelma  

4.1 Arvioinnin kohderyhmä 

Arvioinnin kohderyhmänä ovat kaikki suomalaiset korkeakoulut, jotka ovat olleen mukana korkea-

koulutuksen kehittämishankkeissa (Kärkihanke 3) tai opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa 

(Kärkihanke 1). 

Arvioinnin suunnittelun alussa korkeakouluille toteutettiin taustakysely, jossa kysyttiin, missä kor-

keakoulutuksen tai opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa ne ovat olleet koordinaattorina tai 

hankekumppanina. Lisäksi kysyttiin, millaisia teemoja arvioinnissa tulisi käsitellä ja mitä muita asi-

oita arvioinnin sisällössä tai toteutuksessa tulisi ottaa huomioon. Kyselyyn vastasi yhteensä 35 kor-

keakoulua (92 % korkeakouluista). Koonti taustakyselyn vastauksista on liitteessä 5.  

Korkeakoulujen lisäksi arvioinnin suunnittelun aikana kuultiin opetus- ja kulttuuriministeriön, Suo-

men yliopistojen rehtorineuvosto Unifin, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen, Suomen 

ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) edustajia. Koonti kuulemi-

sissa esiin tulleista asioista on liitteessä 6.  

4.2 Arviointikysymykset 

Taulukossa 3 esitetään Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnin pää- ja alakysy-

mykset.  

TAULUKKO 3. Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnin arviointikysymykset 

Pääkysymys Alakysymykset 

Miten korkeakoulutus ja opettajankoulu-

tus ovat hyötyneet kehittämishankkeista? 

- Millaisia konkreettisia tuloksia hankkeissa on saa-

vutettu? 

- Millaisia muutoksia hankkeet ovat käynnistäneet 

korkeakouluissa? 

- Mitä pysyvää toimintaa eli vaikutuksia hankkei-

den tuloksista on siirtynyt korkeakoulutuksen ra-

kenteisiin tai käytäntöihin? 

- Miten hankkeiden aikana syntynyttä toimintaa yl-

läpidetään ja hyödynnetään?  

- Mitä korkeakoulut oppivat mahdollisista epäon-

nistumisista? 

Miten opettajankoulutuksen kehittämis-

hankkeet ovat saavuttaneet kansallisen 

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 

tavoitteet? 

- Miten laajalle hankkeiden tulokset ovat levin-

neet? 

- Miten tulokset ovat jatkossa hyödynnettävissä? 
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- Miten Opettajankoulutusfoorumin arvioinnin 

(Niemi ym. 2018) suositukset ovat toteutuneet? 

Miten korkeakoulutuksen kehittämistä tu-

lisi toteuttaa jatkossa? 

- Miten kärkihankekonsepti on toiminut korkea-

koulutuksen ja opettajakoulutuksen kehittämi-

sessä? 

- Millaisilla kehittämismalleilla korkeakoulutusta 

tulisi kehittää? 

- Millaisten asioiden muuttaminen tukisi korkea-

koulutuksen kehittämistä? 
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5 Arviointiaineisto, sen hankinta ja analysointi  

5.1 Aineistonhankintamenetelmät 

Arviointi toteutetaan pääosin suomeksi, mutta aineistonkeruussa huomioidaan myös korkeakoulu-

jen ruotsinkielisen ja kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet. Ar-

viointi toteutetaan kolmessa vaiheessa (ks. taulukko 4).  

TAULUKKO 4. Arvioinnin vaiheet 

Vaihe Toimenpiteet 

Vaihe I 

Kokonaiskuvan muodostaminen kor-

keakoulutuksen ja opettajankoulutuk-

sen kehittämishankkeista ja toiminta-

mallista 

- Hankkeissa tuotettujen raporttien meta-analyysi 

- Taustakysely korkeakouluille 

- Kuulemiset (OKM, UNIFI, Arene, SYL ja SAMOK) 

- Arvioinnissa käytettävän arviointikehikon määrittä-

minen 

Vaihe II  

Vaikuttavuuden arviointi 

 

- Kyselyt korkeakouluille ja korkeakoulujen opetta-

jille 

- Kyselyiden tuottaman tiedon täydentäminen fo-

kusryhmien haastatteluilla 

- Hankkeiden konkreettisten tulosten tunnistaminen  

- Kokonaiskuvan saaminen kärkihankkeiden vaiku-

tuksista ja vaikuttavuudesta  

Vaihe III  

Kehittämissuositusten antaminen 

 

- Kehittämisseminaari 

- Suositukset kehittämistoimenpiteiksi ja ehdotukset 

tulevaisuuden kehittämismalleiksi 

 

Arviointiaineiston hankinnassa käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä (ks. taulukko 5). Eri-

laisten menetelmien kautta hyödynsaajat osallistuvat tiedontuotantoon ja tietoa synnytetään vuo-

rovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Myös aineisto kerätään kolmessa vaiheessa siten, että seu-

raava tiedonkeruuvaihe täydentää ja syventää edeltäneissä vaiheissa saatua arviointitietoa. 
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TAULUKKO 5. Aineistonkeruumenetelmät ja kohderyhmät 

Menetelmä Aineistot ja kohderyhmät  

Hankkeissa tuotettujen ra-

porttien meta-analyysi 

- Hankehakemukset 

- Hankkeiden väli- ja loppuraportit 

- Hankkeiden itsearvioinnit 

Kyselyt - Kysely korkeakouluille  

- Kysely korkeakoulujen opettajille 1 

Fokusryhmähaastattelut - Korkeakoulujen johto2  

- Opettajankoulutusfoorumin edustajat 

- Ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat 

- Lähemmän tarkastelun kohteeksi valittujen korkeakou-

lun tai korkeakoulujen edustajat  

- Opettajaopiskelijat3  

- Korkeakoulujen ulkoisten sidosryhmien edustajia, ku-

ten kuntien ja työelämän edustajia 

Kehittämisseminaari - Kehittämishankkeiden edustajat ja hankekoordinaatto-

rit 

- Korkeakoulujen edustajat 

- Opiskelijat 

- Korkeakoulujen sidosryhmät (kunnat, työelämä)  

- Korkeakoulupolitiikan toimijat (järjestöt tms.) 

 

Kokonaiskuvan muodostamiseksi korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa 

tuotetuista raporteista tehdään meta-analyysi. Meta-analyysiin otetaan mukaan kaikkien hankkei-

den väli- ja loppuraportit. Osa hankkeista on saanut lisäaikaa, joten kaikkien hankkeiden loppura-

portteja ei ole käytettävissä. Nämä hankkeet ovat kuitenkin myös mukana arvioinnissa. 

 

1 Korkeakoulujen opettajille suunnatut kysymykset liitetään Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudis-
taminen -arvioinnissa korkeakoulujen opettajille lähetettävään kyselyyn. 

2 Korkeakoulujen johdolla tarkoitetaan koulutuksesta vastaavia vararehtoreita ja opettajakoulutuk-
sen johtajia. 

3 Opettajaopiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka opiskelevat varhaiskasvatuksen opettajiksi, 
luokanopettajiksi, aineenopettajiksi tai ammatillisiksi opettajiksi. 
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Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet ovat väli- ja loppuraporttien lisäksi tehneet itsearvioinnit, 

joita myös käytetään meta-analyysin tekemisessä. Hankkeiden meta-analyysissä selvitetään seuraa-

via asioita:  

- hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen määrä 

- myönnetyn hankerahoituksen määrä 

- hankkeen ajallinen kesto 

- mihin teemaan hanke kuuluu (korkeakoulutuksen kehittämishankkeet) 

- ketkä ovat osallistuneet hankkeen toteuttamiseen (erityisesti opiskelijoiden osallis-

tuminen) 

- hankkeen hyödynsaajat 

- hankkeen tulokset  

- tulosten laajuus (koulutusalakohtainen, korkeakoulukohtainen, alueellinen, valta-

kunnallinen vai kansainvälinen) 

- millaista mahdollista muutosta hanke on saanut aikaan 

- kuinka pysyvää mahdollinen muutos on  

- miten ja kenelle hankkeen tuloksia on levitetty 

- jatkaako hanke jo aikaisemmin aloitettua kehittämistä 

- onko hankkeessa suunniteltu tai tehty vaikuttavuuden itsearviointia 

- millaista erityistä oppimista tai merkityksellisiä onnistumisia tai epäonnistumisia 

hankkeessa on ollut 

- millaisia onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta olennaisia tekijöitä hankkeessa 

on tunnistettu.  

Arvioinnin menetelmiä tarkennettaessa otetaan huomioon tiedon keräämisestä aiheutuva kuormit-

tavuus korkeakouluille ja kiinnitetään erityistä huomiota kyselyiden laajuuteen. Osa tiedonkeruusta 

toteutetaan yhdessä Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin kanssa. Tarvittaessa 

hankesuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään hankkeen edetessä. 

5.2 Aineiston analysointi ja tulosten raportointi 

Arviointiryhmä vastaa aineistojen analysoinnista ja tuottaa analyysin pohjalta loppuraportin, joka 

julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa. Analysoinnissa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia 

menetelmiä. Arviointiryhmällä on raportista yhteinen vastuu. Raportin ja arvioinnin johtopäätösten 

tulee perustua arvioinnin aikana tuotettuun, kerättyyn ja dokumentoituun tietoon.  

Aineistojen analysoinnissa auttavat Karvin projektipäälliköt, metodikko sekä korkeakouluharjoitte-

lijat. Raportin toimittamisesta ja viimeistelystä vastaa arviointiryhmän puheenjohtaja yhdessä Kar-

vin projektipäällikön kanssa. Arviointiryhmien puheenjohtaja ja arvioinnin projektipäällikkö tuotta-

vat arvioinnin tuloksia esittelevän tiivistelmäjulkaisun. 
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6 Arviointihankkeen organisointi ja aikataulu  

6.1 Arviointiryhmä 

Korkeakoulujen arviointijaosto nimitti tammikuussa 2022 suunnittelu- ja arviointiryhmän toteutta-

maan arviointia. Arviointiryhmä koostuu kuudesta asiantuntijasta, jotka edustavat yliopistoja ja am-

mattikorkeakouluja, korkeakoulujen ulkopuolista työelämää ja opiskelijoita. Arviointiryhmän ko-

koonpanossa painottuu arvioinnin tavoitteiden näkökulmasta keskeinen asiantuntemus: 

• hanketoiminnan asiantuntemus yliopistoista ja ammattikorkeakouluista 

• arviointialueisiin liittyvää asiantuntemus 

• arviointiosaaminen ja -kokemus sekä 

• toimintaympäristön asiantuntemus. 

Lisäksi arvioitsijoiden pätevyysvaatimuksina pidetään riippumattomuutta sekä halua ja kykyä sitou-

tua täysipainoiseen arviointityöhön. Suunnittelu- ja arviointiryhmän jäsenet eivät edusta yksittäisiä 

korkeakouluja, vaan heidät on valittu monipuolisen asiantuntemuksen ja alan tutkimusosaamisen 

vuoksi. 

Arviointiryhmä päättää arvioinnin käytännön toteutuksesta, kuten menetelmien soveltamisesta ja 

sisäisestä työnjaosta. Arviointiryhmä vastaa arviointitiedon tulkinnasta sekä alakohtaisen loppura-

portin laatimisesta. Kaikki arviointiryhmän jäsenet osallistuvat edellä mainittujen tehtävien toteut-

tamiseen. 

Arviointi- ja suunnitteluryhmän kokoonpano on seuraava: 

• professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) 

• professori Harri Jalonen, Vaasan yliopisto 

• opiskelija Emmi Lainpelto, Tampereen ammattikorkeakoulu 

• johtaja Pekka Risku, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 

• johtaja Kirsi Viskari, Tampereen seudun ammattiopisto (varapuheenjohtaja) 

• erityisasiantuntija Kyösti Värri, Suomen Kuntaliitto. 

Arviointiryhmä on sitoutunut arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen koko hankeen kestoksi, vuo-

den 2022 alusta vuoden 2023 kesään. 

Karvin arviointiasiantuntija Niina Nurkka toimii hankkeen projektipäällikköinä ja hänen työparinaan 

arviointiasiantuntija Mira Huusko. He vastaavat hankkeen käytännön toteutuksesta toimien tiiviissä 

yhteistyössä sekä keskenään että arviointiryhmän kanssa. Projektipäällikön ensisijaisena tehtävänä 

on huolehtia hankesuunnitelman toteutumisesta, huolehtia arviointiprojektin etenemiseen liitty-

västä tiedottamisesta sekä muusta viestimisestä korkeakouluihin ja muille sidosryhmille, huolehtia 

aineiston keruun käytännön organisoimisesta sekä osallistua loppuraportin ja tiivistelmäjulkaisun 

laatimiseen ja toimittamiseen.  
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6.2 Arvioinnin toteuttamisen vaiheet ja alustava aikataulu 

Arvioinnin toteutusvaiheet ja niihin osallistuvat tahot sekä alustava kokonaisaikataulu kuvataan tau-

lukossa 6. Arviointiryhmä päättää arvioinnin käytännön toteutuksesta ja siten lopullisesta aikatau-

lusta.  

Taulukko 6. Arvioinnin vaiheet ja alustava aikataulu 

Arvioinnin toteutusvaihe 
Alustava  

ajankohta 
Vaiheeseen osallistuvat  

Arviointiryhmän nimittäminen 1/2022 Korkeakoulujen arviointijaosto 

Arviointiryhmän perehdytys  2/2022 Arviointiryhmä 

Hankesuunnitelman tekeminen 2–6/2022 Arviointiryhmä 

Vaihe I:  

Taustakysely ja kuulemiset 

 

Hankeraporttien meta-analyysi 

 

2–3/2022 

6–8/2022 

 

OKM, SYL ja SAMOK, UNIFI, Arene ja arvi-

ointiryhmä 

Projektipäällikkö 

Vaihe II: 

Kyselyt 

Fokusryhmähaastattelut  

9/2022–

11/2022 

11–12/2022 

1–2/2023 

Korkeakoulut, opettajat, opiskelijat, opet-

tajankoulutusfoorumin edustajat, OKM, 

korkeakoulujen sidosryhmät (kuntien ja 

työelämän edustajat) ja arviointiryhmä 

Vaihe III: 

Kehittämisseminaari 
3–4/2023 

Korkeakoulut, opiskelijat, korkeakoulujen 

sidosryhmät, järjestöt ja arviointiryhmä 

Arviointitiedon analysointi ja ar-

viointiraporttien tuottaminen 
2–4/2023 Arviointiryhmä 

Raporttien viimeistely, taitto, 

painatus 
4–5/2023 Projektipäällikkö ja arviointiryhmä  

Arvioinnin päätösseminaari   6–8/2023 Kaikki sidosryhmät 

Arvioinnin tiivistelmäjulkaisun 

laadinta 
8–9/2023 Projektipäällikkö 

Palaute arvioinnista 8–9/2023 

Korkeakoulut, arviointiryhmän jäsenet ja 

mahdolliset muut Karvin palautejärjestel-

mään määriteltävät tahot. 
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7 Viestintä ja tiedottaminen arviointihankkeen 
eri vaiheissa 
Karvin arvioinneilla tavoitellaan mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta edistetään 

selkeällä ja oikea-aikaisella tiedottamisella ja arvioinnin hyödynsaajien sitouttamisella arviointiin 

suunnitteluvaiheesta lähtien. Tämän arvioinnin hyödynsaajia ovat korkeakoulut, korkeakoulujen 

henkilökunta ja opiskelijat sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja muut sidosryhmät.  

Arvioinnin etenemisestä tiedotetaan Karvin verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arvi-

ointiin liittyviä uutisia, tapahtumia ja muuta ajankohtaista tietoa jaetaan Karvin Facebook-sivuilla, 

Twitterissä, LinkedInissa ja Instagramissa. Arvioinnin etenemisestä tiedotetaan korkeakouluja ja si-

dosryhmiä eri kanavia käyttäen. Arvioinnin yhteyshenkilöitä tiedotetaan hankkeen etenemisestä, 

tiedonkeruun eri vaiheista sekä tuloksista.  

Arviointiryhmä laatii loppuraportin, joka sisältää suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät 

arvioinnin keskeisistä tuloksista. Tämän lisäksi arvioinnin keskeisimmät tulokset esitetään tiivistel-

mäjulkaisussa, joka julkaistaan arvioinnin päätyttyä.  

Arviointiraportti julkaistaan Karvin verkkosivuilla ja päätösseminaarissa. Arvioinnin tuloksista viesti-

tään korkeakouluille, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä muille sidosryhmille. Lisäksi arvioinnin 

tuloksia esitellään erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa Karvin keskeisille sidosryhmille. 
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8 Arviointihankkeen laadunvarmistus ja 
riskienhallinta 
Keskeiset laadunvarmistuksen menettelytavat arviointihankkeessa ovat: 

- arviointiryhmän ja projektipäällikön välinen yhteistyö ja laadunvarmistus arviointihankkeen 

eri vaiheissa 

- tämän arvioinnin ja Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin projektipäälli-

köiden yhteistyö 

- arviointihankkeen riskianalyysi ja sen päivittäminen 

- kyselylomakkeiden esitestaus 

- palautteenkeruu. 

Arviointiryhmä ja projektipäällikkö tekevät tiivistä yhteistyötä koko arviointihankkeen ajan. Kes-

keistä yhteistyössä on avoin keskustelu, riskien tunnistaminen sekä arvioinnin luotettavuuden var-

mistaminen arviointihankkeen eri vaiheissa. Tämän arvioinnin ja Korkeakoulupedagogiikan tila ja 

uudistaminen -arvioinnin projektipäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä arvioinnin ajan.  

Arvioinnin projektipäällikkö on tehnyt hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä alustavan riskiana-

lyysin, joka toimii pohjana riskienhallinnalle arvioinnin alkaessa. Riskianalyysiä päivitetään säännöl-

lisesti arvioinnin edetessä. Tunnistettujen kohonneiden riskien minimoimiseksi tarvittavista toimen-

piteistä sovitaan riskianalyysin päivittämisen yhteydessä. Päivittämisestä vastaavat projektipäälli-

köt.  

Aineistonhankintaan käytettävät kyselylomakkeet testataan ennen niiden lähettämistä vastaajille.  

Kyselyiden laadun varmistamiseksi hyödynnetään Karvin metodikkojen asiantuntemusta. Hankkeen 

päätyttyä kerätään Karvin palautejärjestelmän mukainen palaute arvioinnin kohteina olevilta kor-

keakouluilta ja arviointiryhmän jäseniltä. 
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9 Henkilötietojen käsittely arviointihankkeessa  
Arviointiin liittyvä viestintä ja tiedonkeruut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedot 
ovat pääsääntöisesti henkilöiden nimiä ja sähköpostiosoitteita, joten merkittäviä henkilöihin koh-
distuvia tietosuojariskejä ei ole.  

 

Käsiteltävät tiedot ovat: 

- arviointien yhteyshenkilöiden yhteystiedot korkeakouluista, opiskelija- ja ylioppilaskunnista 

sekä työelämän sidosryhmistä 

- fokusryhmähaastatteluihin osallistuvien yhteystiedot 

- kehittämisseminaariin osallistuvien ilmoittautumistiedot 

- päätösseminaariin osallistuvien ilmoittautumistiedot  

- arviointiryhmien jäsenten palkkionmaksua varten tarvittavat tiedot. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöiden suostumukseen, jonka he antavat suostuessaan yh-
teyshenkilöksi tai tilaisuuksiin ilmoittautuessaan. Kyselyiden ja ilmoittautumislomakkeiden yhtey-
dessä vastaajille välitetään tietosuojaseloste. Arviointiryhmien jäsenten henkilötietojen käsittely pe-
rustuu heidän kanssaan tehtyyn arvioijasopimukseen. Henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittä-
viä riskejä henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Riskiä pienennetään käyttämällä tarvittaessa turva-
viestiä henkilötietojen välittämiseen ja minimoimalla kerättävien henkilötietojen määrä.  

 

Tiedot tallennetaan Valtorin tarjoamalle Karvin verkkolevylle arvioinnin toteutuksen ajaksi ja arkis-

toidaan Opetushallituksen sähköiseen asianhallintajärjestelmään (ASHA). Verkkolevyltä tehdään 

säännöllisesti automaattiset varmuuskopiot. Arkistoinnissa ASHA-järjestelmään noudatetaan Ope-

tushallituksen arkistointiin liittyviä tietosuojakäytäntöjä. 
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Liitteet 

Liite 1. Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen hankkeisiin osallistuminen korkeakouluittain 

Korkeakoulu 

Korkeakoulutuksen  
kehittämishankkeet  

(kärkihanke 3) 

Opettajankoulutuksen  
kehittämishankkeet  

(kärkihanke 1) 

Koordinoija 
(lkm) 

Osatoteuttaja 
(lkm) 

Koordinoija 
(lkm) 

Osatoteuttaja 
(lkm) 

Aalto-yliopisto 4 14  5 

Centria ammattikorkeakoulu  13   
Diakonia-ammattikorkeakoulu  5  2 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 11 1 3 

Helsingin yliopisto 3 13 7  
Humanistinen ammattikorkeakoulu  6   
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 15 2 4 

Itä-Suomen yliopisto 1 17 4 12 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 16   
Jyväskylän yliopisto 3 11 8 11 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  14   
Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 8   
Karelia-ammattikorkeakoulu  13   
Lahden ammattikorkeakoulu  
(nyk. LAB-ammattikorkeakoulu) 1 13   
Lapin ammattikorkeakoulu 1 9  1 

Lapin yliopisto  9 3 8 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT  11  1 

Laurea-ammattikorkeakoulu 2 12   
Maanpuolustuskorkeakoulu  1   
Metropolia Ammattikorkeakoulu 4 15   
Oulun ammattikorkeakoulu 1 13   
Oulun yliopisto 2 14 6 9 

Saimaan ammattikorkeakoulu  
(nyk. LAB-ammattikorkeakoulu)  9  1 

Satakunnan ammattikorkeakoulu  11   
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 12  1 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 8   
Svenska handelshögskolan  5   
Taideyliopisto  4 1 1 

Tampereen ammattikorkeakoulu 1 19   
Tampereen teknillinen yliopisto    2 

Tampereen yliopisto 1 10 3  
Turun ammattikorkeakoulu  16  1 

Turun yliopisto 3 14 7 10 

Vaasan ammattikorkeakoulu  8   
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Vaasan yliopisto  9   
Yrkeshögskolan Arcada 1 9   
Yrkeshögskolan Novia    1 

Åbo Akademi  9 3 9 
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Liite 2. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet, rahoitusvuosi, koordinoija, hankkeeseen koordinoijana tai osatoteuttajana osallistuvien 
korkeakoulujen lukumäärä ja hankkeelle myönnetty rahoitus 

Hanke 
Rahoitus- 

vuosi Koordinoija 

Osallistuvien 
korkeakoulujen 

lukumäärä 

Myönnetty 
rahoitus 
(M€) 

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen 2018 Itä-Suomen yliopisto 2 0,30 

ArkTOP – Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus  2017 Lapin yliopisto 3 0,40 

Arktori - Arktinen kehittyvä rehtori 2018 Lapin yliopisto 3 0,70 

ASKEL – Asiantuntijuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksessa 2018 Oulun yliopisto 2 0,45 

Bothnia Learning Hub 2017 Åbo Akademi 1 0,40 

EduLeaders – Kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoihin 2018 Helsingin yliopisto 1 0,30 

IKI – Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi, kielipedagogiikan kehittämishanke 2018 Jyväskylän yliopisto 3 0,70 

INNOKOMP – Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaali-
suus käsityön opetuksen uudistajana 2017 Turun yliopisto 4 0,60 

INNOPLAY – Käsityö- ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa 2018 Turun yliopisto 3 0,75 

KAARO – Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto 2018 Helsingin yliopisto 6 1,00 

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen 2018 Jyväskylän yliopisto 2 0,40 

Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehitty-
misen tukena 2017 Itä-Suomen yliopisto 3 0,20 

Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen 
Osahankkeet:  

Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden 
alalla 
Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors uni-
versitet 
HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityö-
kalun kehittäminen 
Informaali oppiminen ja opettajankoulutus 
Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä – KuKaS 
Opettajana virtuaaliluokassa - opettajien pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin kehittäminen 
Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma KEHU 

2017 Helsingin yliopisto 8 2,10 
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Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen (Ope osaa)  
Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa 
Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen osana tutkimuspainotteista opettajankoulutusta 
Suullisen kielitaidon opetuksen kehittämishanke (VÄISKI) 
Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt  

KETTERÄ KORKEAKOULU – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien 
koulutukseen 2018 Oulun yliopisto 1 0,75 

Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen 2017 Turun yliopisto 7 1,00 

KOPETI JO – Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen johtaminen 2018 Åbo Akademi 1 0,30 

Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa 2018 Tampereen yliopisto 3 0,65 

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen 2018 Jyväskylän yliopisto 2 0,20 

Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämis-
hanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille 2017 Turun yliopisto 4 0,35 

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa 2017 Tampereen yliopisto 1 0,15 

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – katsomuskasvatuksen pedagogisten mallien 
luominen varhaiskasvatuksessa 2018 Helsingin yliopisto 3 0,30 

OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa 2018 Jyväskylän yliopisto 1 0,50 

OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä 2018 Jyväskylän yliopisto 4 0,90 

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 2017 
Hämeen  
ammattikorkeakoulu 5 2,20 

OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä 2017 Oulun yliopisto 5 1,00 

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa – innovaatio, oivallus, muutos 2018 Tampereen yliopisto 2 0,40 

Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuk-
sen kehittämiskohteena 2018 

Hämeen ammatti-
korkeakoulu 9 1,20 

Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontie-
teiden projektioppimisessa 2018 Helsingin yliopisto 1 0,18 

Osaamisen yhteisloikka – pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän 
uudistuvalla yhteistyöllä 2018 Turun yliopisto 2 0,50 

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhais-
kasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä 2018 Turun yliopisto 2 0,35 

Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa 2017 
Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulu 5 0,15 

OVET – Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä -kehittämishanke 2017 Turun yliopisto 7 1,30 
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SetSTOP – Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen 
Suomen opettajankoulutuksiin 2017 Oulun yliopisto 5 0,40 

Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanke 2018 Jyväskylän yliopisto 1 0,12 

Suuntaa LukiOpolulle! 2018 Itä-Suomen yliopisto 1 0,30 

Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 2017 Taideyliopisto 6 0,40 

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena 2017 Oulun yliopisto 6 0,80 

TUVET – Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajan-
koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa  2018 Itä-Suomen yliopisto 3 0,60 

ULA – Uutta luova asiantuntijuus – toimintamallien kehittäminen linkittämään opettajien perus- ja täy-
dennyskoulutusta  2017 Jyväskylän yliopisto 4 1,20 

Valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien 
täydennyskoulutuksen uudistaminen 2017 Oulun yliopisto 11 0,55 

Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena 
ikäihmisten mediakasvatus  2018 Lapin yliopisto 2 0,30 

Varhennettu kieltenopetus – kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen 2018 Helsingin yliopisto 1 0,30 

Verme 2 – Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistä-
miseksi  2017 Jyväskylän yliopisto 13 1,10 

Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä 2017 Helsingin yliopisto 9 0,20 

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur - Oppiainerajat ylittävä pedago-
giikka ja toimintakulttuuri uudessa lukiossa 2018 Åbo Akademi 2 0,75 
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Liite 3. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden myöntöperusteet  

Lähde: Niemi ym. 2018, liite 1. 

Hanke tukee Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman keskeisten linjausten toimeenpanoa ja ta-

voitteiden toteuttamista. 

• Opettajien ammatillisen osaamisen kehittämispilottien tulee tukea opettajien peruskoulu-

tuksesta, perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta. Pilotit 

suunnataan opettajan työuran eri vaiheita tukevien koulutuspolkujen kokeiluihin, perus- ja 

täydennyskoulutuksen välisen koulutusjatkumon toteutumista edistäviin kokeiluihin ja yh-

teisöllistä toimintakulttuuria vahvistavaan opettajien ammatillisen osaamisen kehittämi-

seen. Kehittämispilotit voimistavat opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen tutki-

musperustaisuutta. 

• Kehittämispilottien tulee tuottaa alueellisia ja valtakunnallisia täydennyskoulutuksen mal-

leja opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämi-

seen. Pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään tiivistä yhteistyötä korkeakoulu-

jen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kesken. 

• Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas toteutussuunnitelma. 

• Hankesuunnitelmassa määritellään kunkin osallistuvan korkeakoulun ja toimijan osavastuu 

hankkeessa ja tulosten soveltamisessa ja levittämisessä. 

• Hankesuunnitelmaan sisältyy suunnitelma hankkeen johtamisesta, työnjaosta ja yhteis-

työstä. 

• Hankesuunnitelma sisältää selkeän suunnitelman hankkeessa kehitettyjen toimintamallien 

ja muiden tulosten, tuotosten ja kokemusten levittämisestä ja viestimisestä 

• Hankesuunnitelmassa esitetään, miten toteuttajat seuraavat ja arvioivat hankkeen toimin-

taa ja sen vaikutuksia koko toteutuksen ajan ja millaisia kriteereitä tavoitteiden saavuttami-

sen arvioinnissa käytetään. 

• Tutkimusta hyödynnetään hankkeen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteuttami-

sessa ja hankkeen tuottaman muutoksen arvioinnissa. Yksinomaan tutkimusta sisältäviä 

hankkeita ei rahoiteta. 

• Kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja hyödynnetään hankkeen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Hankehakemukselle on eduksi, mikäli 

• Opiskelijoilla on aktiivinen rooli osana hanketta. 

• Hankkeeseen sisältyy yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten opetuksen ja koulutuksen 

järjestäjien, kolmannen sektorin, yritysten ja muun työelämän sekä kotimaisten ja kansain-

välisten vakiintuneiden asiantuntijaverkostojen kanssa. 

• Hanke tukee opettajankoulutuksen ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen kan-

sainvälistymistä. 
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• Hanke yhdistää yliopistojen opettajankoulutuksessa ainelaitoksen, opettajankoulutusyksi-

kön ja harjoittelukoulun uudistustyön (esimerkiksi opettajankoulutuksen opetussuunnitel-

matyö, opettajankoulutuksen tutkintojen kehittäminen sekä opettajankoulutusta profiloiva 

teema), edistää ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien uudistamista ja tii-

vistää ammatillisessa opettajankoulutuksessa opettajankoulutusyksikön ja harjoittelun to-

teutuspaikan yhteistyötä. 

• Hanke perustuu korkeakoulujen keskinäiseen verkostoyhteistyöhön ja tuottaa malleja opet-

tajankouluttajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen. 

• Hanke tuottaa ala- ja aihekohtaisia malleja ja kokeilujen tuloksia (esimerkiksi opettajankou-

lutuksen valinnat, digitaalinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt, kulttuurisen moninai-

suuden, monikielisyyden sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen, tasa-arvoinen ja 

sukupuolitietoinen kasvatus, opetus ja ohjaus, ohjatun harjoittelun kehittäminen, erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden opetus ja ohjaus, moniammatillinen yhteistyö, 

johtamisen koulutusten kehittäminen sekä asiantuntijaverkosto- ja työelämäyhteistyö) ja 

niiden toteutusta tukevia valtakunnallisesti hyödynnettäviä aineistoja. 

• Hanke on koordinoitu korkeakoulun sisällä. 

• Hankkeen toteutuksella on omarahoitusta. 
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Liite 4. Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet, rahoitusvuosi, koordinoija, hankkeeseen koordinoijana tai osatoteuttajana osallistuvien 
korkeakoulujen lukumäärä ja hankkeelle myönnetty rahoitus 

Hanke 
Rahoitus-

vuosi Hankkeen teema Koordinoija 

Osallistuvien 
korkeakoulujen 

lukumäärä 

Myönnetty 
rahoitus 
(M€) 

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatio-
ekosysteemi 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen 

Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu 12 1,4 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017–2019 2017 Opiskelijavalinnat 
Metropolia  
Ammattikorkeakoulu 8 2,1 

AnalytiikkaÄly: oppimisanalytiikkaa opiskelun, ohjauksen ja johtamisen 
tukena yliopistoissa 2018 Analytiikan hyödyntäminen Oulun yliopisto 7 1,5 

Automation in Network 2018 Oppimisympäristöt 
Seinäjoen  
ammattikorkeakoulu 14 1,3 

BioDigi – Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali 2017 Oppimisympäristöt 
Metropolia  
Ammattikorkeakoulu 6 0,35 

DEFA – Digital Education for All 2018 Opiskelijavalinnat Helsingin yliopisto 5 1,5 

DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, 
pedagogiikka ja palvelut 2018 Oppimisympäristöt Itä-Suomen yliopisto 17 3,6 

DIGI-JOUJOU – Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus  
tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen Aalto-yliopisto 12 1,8 

Digisti yhdessä 2017 Joustava oppiminen 
Metropolia  
Ammattikorkeakoulu 8 0,5 

DLB  –Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / Luonnonvara-alan 
koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen 
 yhteistyöllä 2017 Joustava oppiminen 

Hämeen  
ammattikorkeakoulu 12 1,7 

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi 2017 Joustava oppiminen 
Jyväskylän  
ammattikorkeakoulu 26 3,0 

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittämi-
nen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen 

Lahden  
ammattikorkeakoulu 10 2,0 

Jobitti – Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutus-
yhteistyön kehittäminen  2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen Turun yliopisto 4 1,2 

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin 2018 Joustava oppiminen 
Lapin  
ammattikorkeakoulu 19 2,5 
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KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa 2018 Joustava oppiminen 
Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulu 27 3,3 

KOPE – Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedago-
giikan kehittämishanke 2017 Korkeakoulupedagogiikka 

Oulun  
ammattikorkeakoulu 36 0,7 

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja 
ohjausosaamisen vahvistaminen 2017 Korkeakoulupedagogiikka Turun yliopisto 9 3,0 

LITO – Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opinto- 
kokonaisuus 2017 Joustava oppiminen Turun yliopisto 10 1,0 

MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi 2018 Oppimisympäristöt Oulun yliopisto 5 3,2 

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat 
opintopolut työelämään 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen Helsingin yliopisto 11 0,9 

OHO! – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkea-
kouluissa 2017 Korkeakoulupedagogiikka Jyväskylän yliopisto 11 2,0 

Opiskelijavalintojen uudistaminen 2017 Opiskelijavalinnat Helsingin yliopisto 5 2,9 

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa 2018 Analytiikan hyödyntäminen 
Tampereen  
ammattikorkeakoulu 11 2,3 

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työ-
elämälähtöinen kehittäminen 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen 

Kajaanin  
ammattikorkeakoulu 20 1,5 

ReKey – Restonomien koulutuksen ja elinkeinon kehittäminen 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen 
Laurea- 
ammattikorkeakoulu 13 0,8 

Ristiinopiskelun kehittäminen 2017 Joustava oppiminen Tampereen yliopisto 3 1,3 

SOTE-PEDA 24/7 2018 Korkeakoulupedagogiikka 
Laurea- 
ammattikorkeakoulu 24 3,0 

SOTKA – Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutus- 
tarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen 

Metropolia  
Ammattikorkeakoulu 6 0,6 

Toinen reitti yliopistoon 2018 Opiskelijavalinnat Jyväskylän yliopisto 11 2,9 

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär) 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen 
Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulu 18 1,8 

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus 
ja työelämätaidot 2018 Korkeakoulupedagogiikka Jyväskylän yliopisto 16 2,5 

Vägledningscenter på svenska i Helsingfors 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen 
Yrkeshögskolan 
Arcada 4 0,3 

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin 
kehittäminen 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen 

Savonia- 
ammattikorkeakoulu 21 1,0 



47 

 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2018 Työelämä ja jatkuva oppiminen Aalto-yliopisto 17 2,5 

YTYÄ – Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen 
edistäminen 2017 Työelämä ja jatkuva oppiminen Aalto-yliopisto 15 1,1 

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto 2018 Analytiikan hyödyntäminen Aalto-yliopisto 13 1,7 
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Liite 5. Korkeakouluille toteutetun taustakyselyn avoimien vastausten luokittelu.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 35 korkeakoulua.  

Teema, jota arvioinnissa tulisi käsitellä 
Vastausten  
lukumäärä 

Tulosten levittäminen ja hyödynnettävyys 31 

Pysyvät käytänteet 17 

Yhteistyö ja yhteistyöverkostot 15 

Vaikuttavuus 9 

Koordinointi ja organisointi 8 

Osallistaminen 7 

Toiminnan muutos 7 

Jatkokehittäminen 6 

Konkreettiset tulokset 6 

Kustannushyöty 6 

Kuormittavuus ja resursointi 3 

OKM:n valintaperusteet ja ohjaus 2 

Onnistumisen tekijät 2 

Tavoitteiden saavuttaminen 2 

Tutkimustiedon tuottaminen 1 

 

Mitä muita asioita arvioinnin sisällössä tai toteutuksessa tulisi 
ottaa huomioon? 

Vastausten 
lukumäärä 

Monipuoliset arviointimenetelmät 8 

Strateginen kehittäminen 6 

Tulosten levittäminen ja hyödynnettävyys 6 

Arvioinnin ohjeistukset ja kuormittavuus 5 

Yhteistyö ja yhteistyöverkostot 4 

Yksittäiset hankkeet 4 

Koordinointi ja organisointi 3 

Aikaisemman materiaalin käyttäminen 2 

Ajankohdan (koronan) vaikutus 2 

Jatkokehittäminen 2 

Korkeakoulujen kuormittuminen 2 

Mittaristot ja kriteerit 2 

Tavoitteiden saavuttaminen 2 

Toiminnan muutos 2 

Arvioinnin skaalaus erilaisiin hankkeisiin 1 

Kuormittavuus ja resursointi 1 

Kustannushyöty 1 

Onnistumisen tekijät 1 

Pysyvät käytänteet 1 
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Liite 6. Kuulemisissa esiin tuodut arvioinnin teemat 

Kuulemistilaisuuksia järjestettiin yhteensä viisi ja kuulemisiin osallistuivat seuraavat tahot: opetus- 

ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, ammattikorkeakoulujen rehtori-

neuvosto Arene, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK). 

SYLin ja SAMOKin edustajien kuulemistilaisuus järjestettiin samanaikaisesti.  

Taulukossa kuulemisten lukumäärä ilmaisee, kuinka monessa kuulemisessa kyseinen teema tuotiin 

esiin.   

Teema 
Kuulemisten 

lukumäärä 

Hankkeiden koon ja profiilin huomioiminen 5 

Kehittämismallin hyöty ja vaihtoehdot 5 

Pysyvät käytänteet ja konkreettiset tulokset 5 

Vaikuttavuuden laajuus 5 

Hankkeiden ohjaus, organisointi ja koordinointi 4 

Mahdollisuus ja tarve jatkokehittämiseen 4 

Onnistuneeseen hankkeeseen vaikuttavat tekijät 4 

Osallistaminen 4 

Hankkeiden kuormittavuus ja resurssien käyttö 3 

Hankkeiden välinen yhteistyö ja hyöty 3 

Korkeakoulujen yhteistyö 3 

Koulutuspolitiikan haasteet ja poliittinen vuoropuhelu 3 

Muutoksen aikaansaaminen 3 

Skaalautuvuus 3 

Tavoitteet asettaminen, saavuttaminen ja muuttuminen 3 

Tulosten levittäminen ja viestintä 3 

Yhdistäminen olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintaan 3 

Kansainvälinen näkökulma 2 

Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen 2 

Ongelmakohtien tunnistaminen 2 

Rahoituksen myöntäminen ja hakuilmoituksen kriteerien saavuttaminen 2 

Valmiiden materiaalien hyödyntäminen 2 

Yliopistot vs. ammattikorkeakoulut 2 

Hankkeiden itsearvioinnin kriteerit 1 

Hankkeiden luokittelu 1 

Hyvinvointi 1 

Kehittäminen ilman hankerahaa 1 

Kohderyhmien kokemukset ja hyötyminen 1 

Kytkentä opettajankoulutusfoorumin työhön 1 
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Motivaatio osallistua hankkeeseen 1 

Riskianalyysi 1 

Uutuusarvo 1 

Vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen hankkeissa 1 

 

 


