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Työryhmä 

Seuraa ja arvioi lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia 

korkeakoulujen kansainvälistymiseen ja opiskelijavirtoihin 

Kerää tietoa korkeakoulujen apurahakäytännöistä, seuraa eri 

käytäntöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta 

Raportoi lukuvuosimaksujen käyttöönotosta sekä apurahakäytännöistä 

OKM:lle 

1. 

2. 

3. 

Toimikausi 22.3.2017-31.12.2020 



Määrällistä ja 

laadullista tietoa 

kootaan kyselyillä 

(korkeakoulut, 

opiskelijat, 

sidosryhmät) 

Tarpeen mukaan 

teetetään olemassa 

olevaan aineistoon 

perustuvia erillisiä 

tutkimuksia ja 

selvityksiä 

Seminaarit ja 

keskustelutilaisuudet 

Selvitetään 

mahdollisuus 

täydentävästä 

ulkopuolisesta 

arvioinnista 

Keskustelutilaisuudet, 

seminaarit 

Korkeakoulujen 

omien 

verkostojen 

materiaalit 

Hyödynnetään 

olemassa olevaa 

tilastotietoa 

 

Kansainvälisten 

järjestöjen 

materiaalit 

Tiedonkeruu 



Seurannan kohteet 

1. Korkeakoulun 

koulutusohjelmat 

Maksulliset koulutusohjelmat, osuus 

kaikista ohjelmista 

Maksullisuuden vaikutus ohjelmien 

määrään ja sisältöihin 

Kansainväliset ohjelma-akkreditoinnit 

Laatu ja laadunvarmistus 

2. Markkinointi 

Kohdemaat 

Kustannukset 

Mistä saadaan tietoa korkeakoulujen 

tarjonnasta 

3. Tukipalvelut ja 

integroituminen 

Palveluiden järjestäminen, lisäpalvelut 

ja kustannukset (esim. kv-palvelut ja 

hakupalvelut) 

Palveluiden toimivuus 

Kokemus integroitumisesta 

korkeakouluyhteisöön ja yhteiskuntaan 

4. Haku ja valinta 

Hakijat, hakemukset, 

hakemukset/ohjelma 

Kansalaisuus, maa, sukupuoli, 

maksuvelvollisuus 

Valintaperusteet, valintaprosessi 

Hyväksytyt, paikan vastaanottaneet, 

ilmoittautuneet/ohjelma 

5. Opiskelu 

Opintojen eteneminen 

Eteneminen, maksavat vs. ei-

maksavat 

Valmistuneet, maksavat vs. ei-

maksavat 

6. Lukuvuosimaksut 

Maksujen suuruus ohjelmittain 

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton 

päätöksentekoprosessi 

Maksujen perimiskäytännöt 

7. Apurahajärjestelmä 

Korkeakoulujen myöntämien apurahojen 

suuruus 

Muiden tahojen myöntämät apurahat 

Apurahojen rahoitus (lukuvuosimaksutuotto, 

yksityinen rahoitus, muu) 

Lukuvuosimaksujen ja myönnettyjen 

apurahojen välisen erotuksen tuotto 

Apurahojen myöntöperusteet 

Maksuvelvollisten määrä, apurahoja 

saavien määrä, lukuvuosimaksuja 

maksavien määrä/ohjelma 

8. Työllistyminen ja 

sijoittuminen jatko-

opintoihin 

Työelämäyhteydet 

Harjoittelu 

Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-

opintoihin/uusiin opintoihin 



Seuranta- ja arviointiaikataulu 

2017 2018 2019 2020 
Korkeakoulujen käytännöt 

ja kokemukset 

lukuvuosimaksujen 

käyttöönotossa 

Opiskelijoiden 

kokemukset 

Opiskelijoiden 

kokemukset 

Lukuvuosimaksujen  

vaikutus korkeakoulujen 

kansainvälistymiseen ja 

talouteen 

Opiskelijavirtojen seuranta 

Seurannan 

pääkohteena: 

• Haku ja valinta 

• Koulutusohjelmat 

• Lukuvuosimaksut 

• Apurahat 

• Prosessit 

• Markkinointi 

• Tukipalvelut 

• Haku ja valinta 

• Lukuvuosimaksut 

• Apurahat 

• Opintojen 

eteneminen 

• Opiskelijapalaute 

• Haku ja valinta 

• Koulutusohjelmat 

• Lukuvuosimaksut 

• Apurahat 

• Prosessit 

• Markkinointi 

• Tukipalvelut 

• Opintojen eteneminen 

• Opiskelijapalaute 

• Harjoittelu 

• Valmistuminen 

• Työllistyminen, opiskelu 

tutkinnon suorittamisen 

jälkeen 

• Haku ja valinta 

• Lukuvuosimaksut 

• Apurahat 

• Opintojen 

eteneminen 

• Opiskelijapalaute 

• Harjoittelu 

• Valmistuminen 

• Työllistyminen, 

opiskelu tutkinnon 

suorittamisen 

jälkeen 

Tiedonkeruussa 

seurattavat 

kohteet: 



Seuranta- ja arviointiaikataulu 

Seminaarit 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselyt 

 

 

 

 

 

 

Selvitykset ja 

raportit 

27.11.2017 Seminaari 

 

 

 

 

 

 

 

Kysely korkeakouluille 

9-11/2017 

 

 

 

 

 

Työryhmän 

suunnitelma tilattavista 

selvityksistä ja 

tutkimuksista 

 

Kevät -18 
Kokemustenvaihtoklinikka 

korkeakouluille 

 

Syksy -18 opiskelijoille 

suunnattu seminaari 
 

 

 

Kysely korkeakouluille 

ja opiskelijoille 3-

5/2018 

 

 

 

Väliraportti 

luovutetaan OKM:lle 

30.9.2018 mennessä 

 

1-2 

tilaisuutta/seminaaria 

 

 

 

 

 

 

Kyselyt opiskelijoille  

3-5/2019 ja 9-10/2019 

 

 

Päätösseminaari 9-

11/2020 

 

 

 

 

 

 

Kysely korkeakouluille 3-

5/2020 

 

 

 

 

 

Loppuraportti 

luovutetaan OKM:lle 

31.12.2020 mennessä 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 


