
9.11.2021 Opetushallitus 1



Opetusalan kehitysyhteistyön 
osaamiskeskus: 
käynnistämisvaiheen tavoitteet ja 
toimintatavat

12.10.2021
Maija Airas, yksikön päällikkö
Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö
maija.airas@oph.fi



Uuden osaamiskeskuksen valmistelua on tehty yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa

• Valmistelutoimeksianto ulkoministeriöltä Opetushallitukselle 15.12.2020-30.9.2021

• Valmistelu ohjasi ohjausryhmä (UM, OPH, OKM) 

• Keskustelu opetusalan kehitysyhteistyön toimijakentän ja sidosryhmien kanssa etenkin Koulutus
kehittyvissä maissa –koordinaatioryhmän puitteissa, lisäksi keskustelu ja kuulemiset
ministeriöiden eri toimijoiden kanssa. 

• Työpaja opetusalan kehitysyhteistyön osaamisen vahvistamisen teemasta, taustakartoitus
korkeakoulujen koulutustarjonnasta yhteistyössä UniPid-verkoston ja Pinnet-verkoston kanssa

• Osana valmistelutyötä vertaisoppimista siitä, miten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vastaavaa
toimintaa organisoidaan

• Opetushallituksen sisäiset työpajat ja keskustelu asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamisen
näkökulmista
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vahvistaa suomalaisten 
opetusalan toimijoiden 

kapasiteettia toimia 
kehitysyhteistyössä

edistää opetusalan 
osaamisen saamista 
kehittyvien maiden 
ja monenkeskisten 

toimijoiden käyttöön 

tukee 
kehitysyhteistyön 
kumppanimaiden 

pyrkimyksiä 
laadukkaan 
koulutuksen 
tarjoamiseksi
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Osaamiskeskuksella tavoitellaan sitä, että Suomen kansainvälinen 
vaikuttaminen opetussektorin kehitykseen vahvistuu SDG-
tavoitteiden mukaisesti

• suomalaisen opetusalan kehitysyhteistyön asiantuntijavarantoa ja kehitysyhteistyön osaamista 
ja urapolkuja vahvistetaan

• strategiset kumppanuudet Suomen opetussektorin kehityspolitiikan keskeisten 
monenkeskisten toimijoiden kanssa vahvistuvat

• asiantuntijatuella edistetään koulutusjärjestelmien kehittämistä ja UM:n maastrategioiden 
tavoitteiden saavuttamista pitkäaikaisissa kumppanimaissa 

• EU:n edellytykset opetussektorin tuen laadukkaaseen ohjelmointiin ja vaikuttavuuden 
kasvattamiseen vahvistuvat (osaamiskeskuksen tarjoaman asiantuntijatuen avulla)

• osaamiskeskuksen toiminta vakiinnutetaan 
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Toiminta painottuu asiantuntijatukeen
Osaamiskeskuksen käynnistämisvaiheelle vuosille 2021-2023 on kohdennettu 4 miljoonan euron 
rahoitus ja määritelty kolme päätoimintoa:

1) Opetusalan kehitysyhteistyön osaamisen vahvistaminen 

2) Asiantuntijatuki - opetusalan asiantuntijoiden hyödyntäminen kahdenvälisessä ja 
monenkeskisten toimijoiden kautta tehtävässä kehitysyhteistyössä 

3) Vaikuttamistyö ja verkostoituminen: opetusalan kehityspolitiikan, monitoimijayhteistyön, 
viestinnän ja vaikuttamisen vahvistaminen

Osaamiskeskus on yksikkö Opetushallituksen Vaikuttavuus ja kv koordinaatio –päätoiminnossa. 
Osaamiskeskuksessa työskentelee 3 kokoaikaista asiantuntijaa ja toimintaa ohjaa ohjausryhmä, 
jossa ovat Opetushallituksen lisäksi edustettuna ulkoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Jo toiminnan alkuvaiheessa käynnistetään kehittävä arviointi tukemaan toiminnan strategista 
kehittämistä ja vakiinnuttamista.
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Osaamiskeskus kokoaa opetusalan kehitysyhteistyön 
asiantuntijaverkoston ja tarjoaa koulutusta

Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi

• koulutuksen kehittämistehtävissä kansallisella tasolla toimivia virkamiehiä 

• arvioinnin ja laadunvarmistuksen asiantuntijoita 

• korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilökuntaa 

• kokeneita oppilaitoksissa ja koulutuksen kentällä toimivia kehittäjiä  

• opetusalan kehitysyhteistyön toimijoita kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä

→ Osaamiskeskus tukee asiantuntijoiden osaamisen vahvistamista ja urapolkuja koulutuksen avulla. 

→ Koulutukseen voivat osallistua kumppanimaiden koulutuksen kehittämisestä vastaavat toimijat
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Osaamiskeskus tukee koulutuksen järjestelmätason 
kehittämistä ja opetussektorin kehityspolitiikkaa

Asiantuntijatukea kohdennetaan kehitysyhteistyön kumppanimaiden opetussektorin kehittämisen 
tueksi. Lisäksi tukea voidaan osoittaa suoraan UM:n ja edustustojen tarpeisiin (esimerkiksi 
opetusalan kehitysyhteistyön seurantaan tai kansainvälisen vaikuttamistyön tueksi).

Osaamiskeskuksen resursoima asiantuntijatuki voi olla

• lyhytkestoista, rajattuun tehtävään liittyvää asiantuntijatukea kehitysyhteistyön kumppanimaille 
ja monenkeskisille toimijoille

• jatkuvaluonteista asiantuntijatukea UM:lle ja edustustoille 

Lisäksi osaamiskeskus voi lähettää asiantuntijoita pidempiaikaisiin tehtäviin osana kumppanuuksia 
monenkeskisten toimijoiden kanssa.
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Asiantuntijatuki vastaa kumppanimaiden tarpeisiin 

Asiantuntijatuen kohdentamisessa priorisoidaan tehtäviä, jotka tukevat

• strategisten kumppanuuksien vahvistamista (erityisesti Afrikka-strategia, EU-yhteistyö, 
Unicefin Reimagine Education -aloite ja Learning Innovation Hub, Maailmanpankin COACH-
aloite ja Global Partnership for Education) 

• Suomen opetusalan kehityspolitiikan keskeisiä tavoitteita 

• kehitysyhteistyön kumppanimaiden maaohjelmien opetussektorin painotuksia.

Osaamiskeskuksen resursoima asiantuntijatuki edistää kehityspolitiikan läpileikkaavia tavoitteita ja 
on ihmisoikeusperustaista.
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Osaamiskeskus tukee opetussektorin vaikuttamistyötä ja 
verkostoitumista

→ opetusalan kehitysyhteistyön monitoimijayhteistyön, verkostoitumisen ja vuoropuhelun 
tukeminen kotimaassa

→ suomalaisten toimijoiden kansainvälistä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä tukevat tilaisuudet ja 
viestintä
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Kiitos mielenkiinnosta!

www.oph.fi/opetusalan-kehitysyhteistyon-osaamiskeskus


