
KORKEAKOULUTUKSEN
KEHITTÄMISHANKKEET 2017-2019

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi
 

KORKEAKOULUJEN

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä ja luoda
yhteistä ympärivuotista verkko-opintotarjontaa, analysoida ja jakaa työelämälähtöisen
oppimisen ekosysteemejä sekä kehittää henkilöstön digipedagogista osaamista ja
digiohjausta. Kehitetään digitaalista opintotarjontaa mahdollistamaan avoin,
ympärivuotinen opiskelu, joustavat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet
oppilaitosten välillä ja työn uudenlainen yhteensovittaminen opiskeluun opiskeluaikojen
lyhentämiseksi, opintojen monipuolistamiseksi ja työllistyvyyden turvaamiseksi.

 

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön 
 (Arbete - kompetens - karriär)

 

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 3M€.
 

Hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden
työmarkkinoille kiinnittymistä. Hanke toteutetaan 18 korkeakoulun yhteistyössä ja
kaksikielisenä.

 Hankkeen tuloksena luodaan, jaetaan ja juurrutetaan ratkaisuja joustaviin opintopolkuihin,
työssäoppimiseen, ympärivuotiseen opiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän
yhteiskehittelyyn.

 Hanketta koordinoi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 1,8M€.
 

BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
 Yhteistyöhanke, jossa luodaan bioanalytiikan tutkinto-ohjelmiin yhteinen valtakunnallinen

digitaalinen verkkoportaali bioanalytiikan keskeisistä ammattiaineista.
 Tavoitteina mahdollistaa opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta, nopeuttaa opiskelijan

siirtymistä työelämään ja luoda yhteisiä opintojaksoja ammattikorkeakoulujen välille.
 Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 350 000€.

 

Digisti yhdessä
 Luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti

toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva
pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke
sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa
pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa
koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

 Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 547 000€.
 

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

 Hankkeessa tuotetaan terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin alueellisesti
sovellettava verkkopainotteinen koulutuskonsepti, joka vastaa muuttuviin työvoimatarpeisiin
maakuntien sote-alueilla. Konsepti edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta
maakunnissa kustannustehokkaasti sekä tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista,
joustavia opintopolkuja ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Konsepti uudistaa
oppimista, hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistaa
ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä.

 Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 581 100€.
 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen
kehittämishanke 2017-2019

 Tavoitteena on opiskelijavalintojen valintatapojen kehittäminen, todistusvalinnan ja
valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi sekä uusien, osaamisperustaisten
valintatapojen ja muiden suoravalintatapojen kehittäminen. Hankkeella pyritään
kehittämään opiskelijavalintoihin liittyvää ohjausta ja viestintää sekä hyödyntämään
ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämistyötä kansallisella tasolla.

 Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 2,1M€.
 

DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen /
Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi
korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä

 Tavoitteena on sujuvoittaa luonnonvara-alan opintopolkuja vahvistamalla korkeakoulujen
välistä yhteistyötä sekä uudistamalla koulutusalan toimintatapoja ja oppimisympäristöjä
huomioiden erityisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tätä kautta edistetään
koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parannetaan oppimisen,
opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä. Hankkeessa toteutetaan mm.
yhteisiä verkkokursseja ja oppimispeli.

 Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 1,7M€.
 

KOPE - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä
korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

 Suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen koordinoimana
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogisen yhteistyön toimintoja ja
toimintarakenne. Yhteistyömalli suunnitellaan pysyväksi ja itseään kehittäväksi.

 Yhteistyö parantaa sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa oppimisen, opetuksen ja
ohjauksen laatua sekä uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Hanke tuottaa
tutkimuksellista tietoa yhteistyön ja opetuksen kehittämisen tueksi.

 Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. OKM:n hankerahoitus on 700 000€.
 

ReKey - Restonomien koulutuksen ja elinkeinon
kehittäminen

 Restonomien koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteiskehittämishankkeessa kehitetään
uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa
innovaatioekosysteemissä.

 Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan
suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista, ja siten
kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu.  OKM:n hankerahoitus on 750 000€.
 

Vägledningscenter på svenska i Helsingfors
 Helsingforsalliansens högskolor bygger upp ett vägledningscenter som betjänar på svenska i

Helsingfors.
 Vägledningscentret har två olika verksamhetsfokus. Det ena är att skapa smidiga övergångar

från andra stadiet till tredje stadiet och ge information och vägledning om dessa samt
allmänt om utbildning som erbjuds på svenska i Helsingfors. Det andra verksamhetsfokuset
är att erbjuda stöd för studierna genom ökade livshanterings-, stresshanterings- och
karriärhanteringsfärdigheter.

 Hanketta koordinoi yrkehögskolan Arcada. OKM:n hankerahoitus on 342 900€.
 

LITO - Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-
opintokokonaisuus

 Kokonaisuus vastaa laaja-alaisesti korkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää
osaamistaan liiketoimintaosaamisen opinnoilla, jotka tarjoavat kokonaiskuvan
yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä ja kehittävät työelämävalmiuksia. Hanke edistää
yliopistojen välistä yhteistyötä, digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä sekä joustavaa ja
ympärivuotista opiskelua.

 Hanketta koordinoi Turun yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 1M€.
 

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen
opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

 Hankkeen alla on osahankkeita. 1) UNIPS-hanke tuottaa englanninkielistä
 yliopistopedagogista itseopiskelumateriaalia verkkoympäristöön, 2) Opettajien digitaidot

 ajantasalle -hankkeessa kehitetään opettajien digiosaamisen taitoja luokkahuoneessa ja
 verkkoympäristössä toimimista varten, 3) HELLA-hankkeessa kehitetään korkeakoulujen

 sisäisiä ja niiden välisiä opiskelijakeskeisiä oppimista tukevia toimintamalleja.
 Hanketta koordinoi Turun yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 3M€.

 

OHO! - Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäminen korkeakouluissa

 Hankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja esteettömyyttä
 kehittämällä:

 - Opiskelijalähtöisiä ohjaustoimenpiteitä ja -malleja opintojen alkuvaiheeseen
 - Kehittää opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa

pedagogista osaamista 
 - Kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja sekä verkkopohjaisia

 arviointi- ja ohjausvälineitä
 Hankkeessa käytetään vaikuttavuuden mittaamiseen kehitettyjä mittareita ja

 oppimisanalytiikkaa.
 Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 2M€.

 

Ristiinopiskelun kehittäminen
 Hankkeen lähtökohtana ja tavoitteena on tukea korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja

 opiskelussa toteuttamalla (tausta)järjestelmäriippumaton, valtakunnallinen
 ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä tietojen sujuvaan välittämiseen korkeakoulujen välillä.

 Lisäksi hankkeessa tullaan tukemaan joustavan opintojen suorittamisen mahdollistavien
 yhteiskäyttöisten tenttiakvaarioiden käyttöönottoa sähköiseen tenttimiseen.

 Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 1,3M€.
 

Opiskelijavalintojen uudistaminen
 Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä alakohtaista yhteistyötä, kehittää

 yliopistosektorille sovellettavissa olevaa valintayhteistyömallia ja lisätä ylioppilastutkinnon
 hyödynnettävyyttä opiskelijavalinnassa. Hankkeen puitteissa tehdään ylioppilastutkintoon

 perustuvia pisteytysmalleja, joita yliopistot voivat käyttää opiskelijavalinnassa, ja
 selvitetään muita mahdollisuuksia hyödyntää ylioppilastutkintoa osana opiskelijavalintaa.

 Lisäksi suunnitellaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opiskelijavalintaa ja kerätään
 valintayhteistyön hyviä käytäntöjä.

 Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 2,9M€.
 

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

 Digi-JOUJOU luo kotimaisten kielten (suomi S2 ja ruotsi) opetukseen ja ohjaukseen uutta ja
monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Hankkeessa tehtävissä opetuskokeiluissa
hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista. Samalla
kehitetään suomi S2:n ja ruotsin opettajien digipedagogista osaamista ja luodaan
opetussuunnitelmiin joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen.

 Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 1,8M€.
 

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja
työelämäosaamisen edistäminen

 Hanke vahvistaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Tavoitteina on kehittää
 opiskelijoiden aloitteellisuutta, vaikuttavuutta ja muutoksen sietoa. Opetus sidotaan oman

alan osaamiseen, esimerkiksi teekkareille opetetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä
teknillisillä kursseilla, lastentarhanopettajille palvelumuotoilua päiväkoteja varten.
Ydinaiheita ovat muun muassa uuden arvon luominen, käyttäjäkeskeinen ongelmanratkaisu,

 kokeilukulttuuri ja esitystaidot. Tuloksena on toimintamalleja ja koulutusmateriaaleja, jotka
ovat projektin päätyttyä päivittäisessä käytössä.

 Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. OKM:n hankerahoitus on 1,1M€.
 

http://www.eamk.fi
 

http://www.amktoteemi.fi
 

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/biodigi/
 

http://www.metropolia.fi/palvelut/hankeyhteistyo/tutkimus-ja-kehityshankkeet/digisti-yhdessa/
 

http://www.wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=148899165
 

http://www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1709
 

http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/
 

http://blogs.aalto.fi/digijoujou/
 

http://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
 

https://ohohanke.fi/
 

http://www.lito.fi
 

http://www.studeraihelsingfors.fi/#start
 

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/sotka/
 

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/
 

http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/
 

Osatoteuttajina Arcada, Centria, HAAGA-HELIA, HUMAK, HAMK, JY, XAMK, KAMK, Karelia,
LAMK, Laurea, Metropolia, Saimia, SAMK, Savonia, SEAMK, TAMK, VAMK, Novia ja Arene.

 

Osatoteuttajina Arcada, HY, HUMAK, HAMK, JAMK, JY, XAMK, LAMK, LapinAMK, Laurea,
Metropolia, Saimia, SAMK, Savonia, OAMK, TAMK ja Novia.

 

Osatoteuttajina Savonia, TURKUAMK, TAMK ja OAMK.
 

Osatoteuttajina Centria, JAMK, OAMK, Savonia, TAMK ja TURKUAMK.
 

Osatoteuttajina Centria, XAMK, KAMK, LapinAMK ja Saimia.
 

Osatoteuttajina HAAGA-HELIA, HUMAK, HAMK, Laurea, TAMK ja Novia.
 

Osatoteuttajina JAMK, XAMK, Karelia, OAMK, Savonia, SEAMK, TAMK ja TURKUAMK.
 

Osatoteuttajina AYO, Arcada, Centria, Diak, HAAGA-HELIA, HUMAK, HAMK, HY, ISY, JAMK, JY,
XAMK, KAMK, Karelia, LAMK, LapinAMK, LY, LTY, Laurea, Metropolia, OY, Saimia, SAMK,
SEAMK, SHH, TaiY, TAMK, TaY, TTY, TY, TURKUAMK, VAMK, VY, ÅA ja Novia.

 

Osatoteuttajina HAAGA-HELIA, JAMK, XAMK, KAMK, Karelia, LAMK, LapinAMK, Saimia, SAMK,
Savonia, SEAMK ja TAMK.

 

Osatoteuttajina AYO, HY ja TaiY.
 

Osatoteuttajina AYO, ISY, JY, LTY, OY, SHH, TaY, VY ja ÅA. 
 

Osatoteuttajina AYO, ISY, LTY, OY, SHH, TaY, VY ja ÅA.
 

Osatoteuttajina AYO, HAMK, ISY, JAMK, LY, LTY, OY, TAMK, TTY ja TY.
 

Osatoteuttajina JY ja Metropolia.
 

Osatoteuttajina AYO, ISY, LTY ja OY.
 

Osatoteuttajina Centria, HAAGA-HELIA, HAMK, HY, ISY, JAMK, LAMK, Laurea, TAMK ja
TURKUAMK. 

 

Osatoteuttajina HY, ISY, JY, LY, LTY, Metropolia, OY, SHH, TaiY, TAMK, TTY, TURKUAMK, VAMK,
VY ja ÅA.
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