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Erityisavustukset korkeakoulutuksen 
kehittämishankkeisiin 2017-2019 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti syksyllä 2016 (8.9.–31.10.2016) 
korkeakouluille erityisavustushaun korkeakoulutuksen 
kehittämishankkeisiin 

• Avustuksilla tuettiin hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään 
-kärkihankkeen (kärkihanke 3) toteuttamista 

• OKM myönsi haun perusteella korkeakouluille yhteensä 25 miljoonan 
euron erityisavustuksen (päätökset 2.2.2017).  

• Yhteensä rahoitettiin 17 kehittämishanketta. Rahoituksesta 13,2 
miljoonaa kohdentui hankkeille, joissa päähakijana oli yliopisto, ja 
11,8 miljoonaa hankkeille, joissa päähakijana oli ammattikorkeakoulu. 
Yliopisto oli päähakijana seitsemässä rahoitetussa 
kehittämishankkeessa 

• Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus erityisavustuksen saajille 
16.3.2017 Helsingissä 
 2 



Erityisavustus korkeakoulujen yhteistyöhankkeisiin  
korkeakoulutuksen kehittämiseksi 2017-2019 

 
Erityisavustus 25 M€ 

 

josta:  
AMK (10 hanketta) = 11,8 M€ 

YO (7 hanketta) = 13,2 M€ 

 

 
Ristiinopiskelu  

ja yhteiset tietojärjestelmät 
Tampereen yliopisto: 1 347 000€ 

  

 
Opiskelukyky, hyvinvointi ja 

esteettömyys 
Jyväskylän yliopisto: 1 982 200€ 

  

 
Kielten opetus 

Aalto-yliopisto: 1 788 000€ 
  

 
Opiskelijavalinnat 

Metropolia AMK: 2 085 000€ 
 Helsingin yliopisto: 2 929 500€ 

 

 
Korkeakoulupedagogiikan/ 

digipedagogiikan osaamisen 
kehittäminen 

Oulun AMK: 700 000€ 
 Turun yliopisto: 3 005 500€ 

 

 
Työhön kiinnittyminen, 

uraohjaus 
Haaga-Helia 1 790 100€ 

 Arcada: 342 900€ 
 

Alakohtainen kehittäminen ja yhteinen opintotarjonta: 
bioanalytiikka, SOTE/ satelliittikoulutus, biotalous, esittävä 

taide, restonomikoulutus,  liiketoimintaosaaminen 
(kauppakorkeakoulut) 

Metropolia AMK: 350 000€ 
Metropolia AMK: 581 100€ 

 Laurea AMK: 750 000€ 
Hämeen AMK: 1 655 200€ 

Turun yliopisto: 1 006 400€ 
Metropolia AMK: 547 000€ 

 Jyväskylän AMK: 3 000 000€ 

 

 
Yrittäjyys 

Aalto-yliopisto: 1 140 000€ 
  



• Tietoja hankkeista 
• https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Yhteenveto+erityisavustus

hankkeista 
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40 M€ 2018-20 hankkeisiin 

• Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017–
2019  kohdentaa yhteensä 105 M€ korkeakoulutuksen kehittämiseen 
mm. vahvistamalla digitaalisten oppimisympäristöjen ja 
ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä (75M€) sekä nuorten tutkijoiden 
tieteen tekemisen tukemiseen (30M€).  Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin vuosille 2017-2019 
yhteensä 25M€.  Rahoituspäätökset tehtiin tammikuussa 2017. 

• Tässä haussa korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin on 
haettavana enintään 40 M€. Erityisavustusta voidaan myöntää 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 2-3 -vuotisiin hankkeisiin, jotka käynnistyvät 
vuonna 2018 ja päättyvät viimeistään vuonna 2020. Rahoituksen 
myöntäminen edellyttää, että eduskunta myöntää tarkoitukseen 
määrärahan. 
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Tavoite 

• Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää korkeakoulutuksen laadun 
parantamista ja avointa toimintakulttuuria sekä tukea opetus- ja 
kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälisyyden edistämisen 2017-2025 linjausten toimeenpanoa 
sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä. 

• Rahoitus on tarkoitettu korkeakouluille ympärivuotisen opiskelun, 
digitaalisten oppimisympäristöjen sekä opetuksen, ohjauksen, 
oppimisen ja osaamisen kehittämistä edistäviin yhteistyöhankkeisiin, 
jotka hyödyttävät joko koko korkeakoululaitosta, 
ammattikorkeakouluja tai yliopistoja, tai ovat alakohtaisia ja 
hyödyttävät opiskelijoita. 
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Tavoite  

• Tämän erityisavustuksen tavoitteena on  
– parantaa koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatua,  
– lisätä korkeakoulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä ja avointa 

toimintakulttuuria,  
– edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, 
– uudistaa toimintatapoja,  
– kehittää korkeakoulujen henkilöstön osaamista,  
– kehittää oppimisympäristöjä,  
– lisätä opintotarjontaa ja tukea elinikäistä oppimista. 
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…Erityisavustusta voi hakea esimerkiksi toimiin, joilla 
– kehitetään koulutusaloja, tuotetaan korkeakoulujen yhteistä 

koulutustarjontaa, hyödynnetään digitalisaatiota, kehitetään opetusta 
tukevien tietojärjestelmien ja sovellusten yhteen toimivuutta ja 
yhteiskäyttöä sekä selkiytetään korkeakoulutuksen työnjakoa. Yhteistyötä 
hyödyntäen kehitetään joustavia opintopolkuja ja ympärivuotista 
opiskelua. 

– kehitetään oppimisanalytiikkaa ja osaamisen arviointia (ml. AHOT). 
– edistetään opiskelun esteettömyyttä, osallisuutta ja toimijuutta, luodaan 

pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen, 
puretaan alojen sukupuolittaista segregaatiota, edistetään aliedustettujen 
ryhmien opiskelemaan pääsyä ja opintojen edistymistä 

– edistetään korkeakoulutuksen kansainvälisyyttä ja avoimuutta 
toimintatapana, vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja 
yrittäjyysvalmiuksia sekä koulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan 
yhteyksiä. 
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Hakuilmoitus 
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-
kehittamishankkeet 
 
 
kiitos! 

 
ilmari.hyvonen@minedu.fi 
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