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Tapaamisen ohjelma

12.30 Tervetuloa
Lyhyt esittäytymiskierros

12.45 Ajankohtaista korkeakoulujen Aasia-yhteistyössä

13.00 Japani & Etelä-Korea ja hankkeiden lyhyet esittelyt. 

13.30 Kooste/palaute 2017-hankkeiden väliraporteista 
Keskustelu & yhteistyöskentely; haasteet ja parhaat käytänteet 
korkeakoulujen Japani- ja Etelä-Korea -yhteistyössä

15.00 Aasia-ohjelman hankehallinnon perusasiat 
Opetushallituksen muut rahoitusinstrumentit Aasia-yhteistyöhön

16.00 Tapaaminen päättyy



OPH pähkinänkuoressa

• Opetushallitus aloitti nykymuodossaan 1.1.2017, kun Kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyivät 
uudeksi kehittämisvirastoksi.

• Opetushallituksen perustehtävät ovat kehittää koulutusta, 
varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. 

• Opetushallitukseen liittyivät vuoden 2018 alusta itsenäisinä 
erillisyksiköinä myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi sekä 
Ylioppilaslautakunnan kanslia YTL.

• Henkilöstöä n.370 (erillisyksiköt mukaan lukien n. 440)



Opetushallituksen keskeiset tehtävät

• kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja 
hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

• päättää perusopetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista, 
ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 

• toteuttaa kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia ja sopimuksia sekä tarjota kansainvälistymiseen 
liittyviä neuvontapalveluja

• tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

• tuottaa toimialansa kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa ja toimialan tilaa koskevia 
raportteja ja selvityksiä

• päättää ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin 
liittyvistä tehtävistä



Opetushallituksen päätoiminnot
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Elämme kuten 
opetamme
Vi lever som vi lär

Uskallamme uudistua 
oppijan parhaaksi
Elevens bästa styr vår 
verksamhet och våra 
innovationer

Muotoilemme 
yhdessä ratkaisuja
Tillsammans hittar
vi lösningar

Luomme 
avoimuudella 
luottamusta
Genom öppenhet 
skapar vi förtroende

Visio, missio ja tapa toimia



Vaikuttavuustavoitteemme

Koulutuksen ja 
kansainvälistymisen 

tasa-arvoisuus 
kasvaa

Oppijoiden 
hyvinvointi paranee

Jatkuva oppiminen 
nostaa 

osaamistasoa 

Avarakatseisuus 
lisääntyy 
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Opetushallituksen vaikutusohjelmat 2019

• Koulutuksen kehittämisen 
vahvistaminen kansainvälisellä 
yhteistyöllä

• Koulutusuudistusprosessien ja 
toimeenpanon tuen kehittäminen

• Kehittämisrahoitusprosessin
uudistaminen

• Tuki ja ohjaus läpi jatkuvan yksilöllisen 
oppimisen polun

• Kotoutumisen tukeminen

• Liittyminen oppimisen digitaaliseen 
ekosysteemiin

• Digitalisaatio oppimisen uudistamisen, 
tasa-arvon ja saavutettavuuden 
mahdollistajana

• Koulujen ja oppilaitosten 
yhteisökehittäminen ja johtamisen 
vahvistaminen

• Ilmastovastuu koulutuksessa
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Opetushallituksen (CIMOn) 
Aasia-ohjelma 2012-2019

National 

Education
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Asia Programme – funding & projects 2012-2019

• 2012: 330 000€ / 8 projects for China

• 2013: 300 000€ / 8 projects for China

• 2014: 422 000€ / 10 projects for China 

• 2015: 575 000€ / 14 projects for China & 220 000€ / 5 projects for India

• 2016: 305 000€ / 8 projects for China & 170 000€ / 4 projects for India

• 2017: 455 800€ /7 projects for Japan & 4 projects for South Korea 

• 2018: 345 000€ /6 projects for Japan & 2 projects for South Korea 

• 2019: 500 000€ /China, India, Indonesia, Thailand, Malesia, Vietnam, Singapore

Funding is not aimed for maintaining already established activities or very preliminary overtures for 
collaboration, neither as basic funding for exchange agreements between higher education institutions

2012-2015 projects needed to allocate self-financing of 20%, but since 2016 this term was removed



Japan, funded projects 2017-2018
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South Korea, funded projects 2017-2018
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2017-hankkeiden väliraportit
huomiota ja keskustelua
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Yleiset havainnot

• Tiivis yhteissuunnittelu & yhteistyö japanilaisten ja suomalaisten välillä

• Myös korealaisten kanssa yhteistyö näyttäytyy sujuvana ja hyvin toimivana

➢ Hankkeet ovat edenneet hyvin, mitään isompaa ongelmaa ei ole ilmennyt

➢ Väliraporteista syntyy kuva dialogisesta ja vahvasta yhteistyöstä

❑ “From the start, partners have actively worked towards joint objectives with constant e-mail and Skype 
dialogue. This has enabled a smooth development of the joint e-learning course in Gerontechnology.”

❑ “The changes made in mobility plan during the first year of the project life-cycle enables Japanese staff 
members and students to gain the support required for e-learning, use of digital tools in pedagogy as well 
as for English language”

❑ “Contents of the Tool kit were exchanged between partners and discussed thoroughly”
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Kulttuuriin- ja kieleen liittyvät asiat keskeisimpänä haasteena

“Partners felt that the change of the student mobility plan also offer students the opportunity to 
meet in both countries and to support each other when mobilities follow one another. These 
encounters also enhance personal competence development and cultural adaptation.” 

“Our biggest challenge on creating joint study program is the language barrier. However, we are 
currently trying to create a way to include Japanese or English studies as a part of the study program 
to overcome this challenge.”

“The level of English language skills is quite low within the Japanese university students, but the 
network had sufficient amount of Finnish and Japanese staff members who were able to translate 
the key points to the students.”

“The language problem and cultural perceptions has been one reasons, but also (unexpected!) 
earthquakes and extremely heavy rainy season in Japan perhaps frightened some students.”
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Uusia hyvä käytänteitä suomalaisten ja aasialaisten välillä?

“Partners spent time in discussing the process of mentoring and supervision of 
international students and recognised that Takasaki hospital staffs are not used to 
guiding and supervising international students."

“Furthermore, differences in physiotherapy curriculum, accreditation processes and 
insurance policies at the hospitals influenced the changes made in the student 
mobility plan concerning duration, time period and content.”

“So far, the project has enabled to initiate student exchange programme in 
physiotherapy between the institutions with an understanding on the importance of 
mentoring and supervision in student learning process.”

“All TU lecturers visited Metropolia the same time. This was to ensure the 
interdisciplinary collaboration in the project.” 

26/02/2019 Finnish National Agency for Education 16



Hankkeet osana korkeakoulujen muuta toimintaa/arkea?

“The project has closely been integrated to both institution’s studies e.g. in HEIs 5 
ECTS Master level course (*40 students = total 200 ECTS) in the Degree programme of 
Health Business management was integrated to the project.”

Online/virtuaalinen työskentely osana hankkeita

→ Vaikuttaa toimivan, tulee esiin monissa raporteissa

→ “After the first workshop, we started preparing the second workshop using shared 
Google Drive and having email and Skype discussions.”
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Omarahoitus? 

• Suomalaisten osalta pääosin työpanoksen kautta

→Miltä näyttää jatko yhteistyölle hankekauden jälkeen?

→Millainen on aasialaisten hankkeiden taloudellinen kontribuutio hankkeissa?
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Palautetta 2017-hankkeilta

• We would like to suggest that such type of projects would also provide funding 
for intellectual input of the project. Intellectual input is essential part in the 
project in order to raise quality to a higher level.

• Furthermore, more frequent meetings (twice per year) among Asia programme
projects would be beneficial for leaders and coordinators of the projects. That 
could give more ideas and allow us to share our experiences with one another.

• For the future would it also be possible to finance web-based mobility activities 
e.g. work done for the webinars since the world is changing and mobility also 
happens a lot web-based.

➢ Toimiiko Valtionapujärjestelmä hankkeiden näkökulmasta?
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