
	
	
	
	
	

	 																																														

Yksittäisiin selvitys-/tutkimusteemoihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Selvitys-/tutkimusteema 1.1.1 Team Finlandin vaikuttavuuden arviointi – onko mahdollista saada
lisätietoa suunnitelmista, viitekehyksestä tai vuosikyselyjen tuloksista?

Team Finland -verkoston toiminnan arviointiin liittyy monia haasteita, johtuen muun muassa
verkostoon kuuluvien organisaatioiden suuresta määrästä sekä vaikutusten välillisyydestä ja pitkistä
aikajänteistä. Suunnitelma kokonaisuuden arvioimiseksi on vielä kehitteillä. Yksi osa kokonaisuuden
arvioinnissa on kuitenkin verkoston asiakasyritysten antama palaute, jota kootaan vuosittain
tehtävällä asiakaskyselyllä. Ensimmäinen kysely toteutettiin helmikuussa 2015 ja sen tuloksia on
esitelty huhtikuussa 2015 julkaistussa ”Team Finland: Seurantaraportti 2014” -julkaisussa, joka
löytyy osoitteesta: http://vnk.fi/julkaisu?pubid=4701

Raportti sisältää myös verkostoon kuuluvien organisaatioiden työntekijöille suunnatun kyselyn
tuloksia sekä strategian toimeenpanoa koskevan tarkastelun.

Selvitys-/tutkimusteemaan ”2.1.1 Millainen on digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien
ja oppimisympäristöjen nykyinen tila ja millaiset ovat niiden kehittämisvalmiudet?” liittyviä
kysymyksiä:

1. Hakukuulutuksessa viitataan aiempaan selvitykseen oppimisympäristöjen digitalisaation
nykytilanteesta. Mikä on kyseisen selvityksen sisällöllinen fokus suhteessa haettavaan
selvityshankkeeseen, jossa myös viitataan nykyiseen tilaan?

Aiemman selvityksen tutkimuskysymykset on määritelty syksyllä 2015 avoimena olleen haun
liitteessä. Liitteessä tutkimuskysymyksiksi lueteltiin seuraavat:

- Miten digitaalisten oppimisympäristöjen käyttö Suomessa vertautuu muihin maihin?
- Mikä on oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne peruskouluissa eri puolilla

Suomea?
- Millaiset ovat opettajien valmiudet ottaa käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä?

(Onko koulutuksen järjestäjillä / kouluilla kirjattua strategiaa tai suunnitelmaa
monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä esim. osana paikallista
opetussuunnitelmaa? Jos on niin miten tätä suunnitelmaa toteutetaan ja seurataan?)

- Miten digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen jakautuu eri kouluissa ja eri
oppiaineissa?

- Miten opettajien taustamuuttujat (ikä, sukupuoli, koulutus, yms.) vaikuttavat
digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen?

- Mitkä ovat suurimmat esteet sille, että digitalisaatiota ei hyödynnetä riittävästi
(koulutuksen järjestäjän näkökulma, opettajan näkökulma, oppilaan näkökulma)?

Aiemman selvityksen tavoitteena on toimia lähtötilanteen kartoituksena perusopetuksen
digitalisaation tilanteesta Sipilän hallituskauden alussa. Tällä hetkellä haettavana oleva
rahoitus (2.1.1.) pyrkii seuraamaan hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutusta
perusopetuksen digitalisaatioon niiden tietotarpeiden kautta, joita VNK:n sivuilla luetellaan.

2. Hakukuulutuksessa viitataan myös Euroopan komission arviointityökaluun. Olisiko
mahdollista saada tarkennusta siihen mistä työkalusta on kyse?

http://vnk.fi/julkaisu?pubid=4701


	

Hakuselosteessa viitataan European Framework for Digitally-Competent Educational
Organisations (DigCompOrg)-puitteeseen. Viitekehyksen pohjalta sen tekijätaho (EU
komission DG Joint Research Centre (JRC)) on toteuttamassa tämän hetkisten tietojen
perusteella itsearviointityökalua mutta sen valmistumisajankohtaa ei ole vielä varmistettu.
Raportti, joka tuo aiheeseen lisätietoa, julkaistiin joulukuussa ja se löytyy alla olevan linkin
takaa. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-
educational

3. Onko selvityshankkeessa tarkoitus hyödyntää Opeka/Oppika-työkalua, joka on jo
suhteellisen laajassa valtakunnallisessa käytössä?

Nyt haun kohteena olevan selvityshankkeen toteuttamistapaa tai siinä käytettäviä työkaluja
ei ole ennalta määrätty.

4. Hakupaperissa kerrotaan seuraavaa: "Tutkimuksen pohjatietona hyödynnetään vuoden
2016 maaliskuussa valmistuvaa selvitystä oppimisympäristöjen digitalisaation
nykytilanteesta." Mikä taho tämän vuonna 2016 valmistuvan pohjatiedon tuottaa? Onko
tämä sama taho jatkamassa samaa työtä myös eteenpäin? Eli onko haussa osoitettu
rahasumma menossa suurella todennäköisyydessä pohjatiedon tuottajalle?”

Pohjatietona käytetään tällä hetkellä käynnissä olevaa ad hoc-tutkimushanketta, jonka
toteuttajaksi edellisellä VNTEAS-täydennysmäärärahojen jakokierroksella valittiin Tampereen
Yliopiston TRIM-tutkimusyksikkö. Tutkimus hyödyntää olemassa olevaa Opeka-
kyselytyökalua ja sen pääasiallinen tarkoitus on toteuttaa lähtötilanteen kartoitus opetuksen
digitalisaation tilanteesta ja havaituista esteistä. Nyt käynnissä oleva tutkimushanke on oma
erillinen kokonaisuutensa eikä sen toteuttajan (TRIM-tutkimusyksikkö) kanssa ole sovittu
kuin nyt käynnissä olevan tutkimuksen loppuun saattamisesta. Tällä hetkellä haettavana
oleva rahoitus (2.1.1.) pyrkii seuraamaan hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutusta
perusopetuksen digitalisaatioon niiden tietotarpeiden kautta, joita VNK:n sivuilla luetellaan

Voiko teemaan 4.1.1 jättää osatarjouksen vai tuleeko hakijatahon hakea koko summaa?

Teeman 4.1.1 toteuttaminen voidaan jakaa useamman hankkeen kesken ja näin ollen osatarjoukset
ko. teemaan voidaan hyväksyä. Ministeriöillä on oikeus neuvotella hakijoiden kanssa
hankesuunnitelmien tarkistamisesta, ehdotettujen hankkeiden liittämisestä yhteen suuremmiksi
kokonaisuuksiksi ja muista mahdollisista muutostarpeista ennen sopimusten tekoa.

Teema 4.5.1. koostuu kahdesta osasta. Onko pohdittu näiden kahden osan keskinäistä kokoa ja
miten tuo jaettavan määräraha 300 000 sisältötavoitteiden puolesta tulisi (tai voi) jakaa näiden
kahden kokonaisuuden kesken?  Entä onko tarkoitus, että 4.5.1 osakokonaisuudet tekevät
yhteistyötä? Hakemukseen voinee siis laittaa molempien osakokonaisuuksien ratkaisuehdotuksia?

Vaikka 4.5.1. on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, liittyvät ne kiinteästi toisiinsa. Odotamme
tutkimussuunnitelmassa ratkaisuehdotuksia molempiin osa-alueisiin, myös budjetin osalta.
Hakijoiden on myös mahdollista tarjota hanketta vain toiseen osioon. Tällöin ministeriöillä on
kuitenkin oikeus neuvotella hakijoiden kanssa ehdotettujen hankkeiden liittämisestä yhteen
suuremmiksi kokonaisuuksiksi



	

Selvitys-/tutkimusteemaan ”6.1.1 Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden muodostamisen tukemista
koskevat selvitykset” liittyviä kysymyksiä

1) Voidaanko teemassa valita useampi tutkimusryhmä samaan aikaan rahoitettavaksi?

Kyllä. Kaikissa haun teemoissa toteuttaminen voidaan jakaa useamman hankkeen kesken ja
näin ollen osatarjoukset ko. teemaan voidaan hyväksyä. Ministeriöillä on oikeus neuvotella
hakijoiden kanssa hankesuunnitelmien tarkistamisesta, ehdotettujen hankkeiden liittämisestä
yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja muista mahdollisista muutostarpeista ennen
hankintaesitysten tekoa.

2) Täytyykö hakemukseen tehdä yksityiskohtainen tutkimus-/selvityssuunnitelma
hakuilmoituksessa esimerkinomaisesti mainituista teemoista?

Ajatuksena on ollut, että hakuilmoituksessa esimerkkeinä olleista kysymyksistä ei tarvitse
laatia suunnitelmaa, koska selvitystarpeet ja yksityiskohtaisesti selvitettävät kysymykset ja
aikataulut tarkentuvat uudistuksen valmistelun edetessä. Hakijan on tuotava esille, missä
sote- ja itsehallintoalueiden muodostamista koskevissa kysymyksissä hakijalla on kaiken
kaikkiaan osaamista ja valmiutta tuottaa selvityksiä. Selvitettäväksi voi tulla siis muitakin
kysymyksiä kuin mitä hakuilmoituksessa on esimerkkeinä.

Mikä on teeman 6.2.1 (uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutukset) aikataulu?

Hanke pitäisi varmaan alkaa mahdollisimman pian päätöksen saamisen jälkeen, jotta saadaan
selvitettyä nykytilaa. Aikajänne selvitykselle oli vuodet 16–17, joten vuoden 2017 loppuun mennessä
pitäisi olla valmista selvityksen näkökulmasta. Tätä lyhyempi aika ei ehkä riitä tarvittavien asioiden
(vaihe 1 ja 2) selvittämiseen, mutta riippuu tietysti hankesuunnitelmasta ja sen sisältämästä
toteutusideasta.

Selvitys-/tutkimusteemaan ”8.1 Miten varmistetaan hallittu maahantulo, tehokas turvapaikkaprosessi
ja hyvä kotouttaminen kaikissa olosuhteissa?” liittyviä kysymyksiä:

1) Mitä tarkoittaa, että ”hankkeet” ovat monikossa? Onko tarkoitus, että 8.1. selvitys
toteutetaan yhden hankkeen puitteissa, vai useamman hankkeen voimin? Tämä on
olennaista siksi, että jälkimmäisessä tapauksessa on perusteltua keskittyä vain joihinkin
kysymyksiin, kun taas edellisessä tapauksessa laadimme hakemuksen niin, että vastaamme
kaikkiin kysymyksiin.

Selvitys voidaan toteuttaa myös osahankkeena. Ministeriöillä on kuitenkin oikeus neuvotella
hakijoiden kanssa hankesuunnitelmien tarkistamisesta, ehdotettujen hankkeiden liittämisestä
yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja muista mahdollisista muutostarpeista ennen
sopimusten tekoa.

2) Tarkoittaako ”tulee olla käytännössä” ehkä ”tulee olla yhteydessä”? Voisitteko
ystävällisesti avata mitä kyseisellä lauseella tarkoitetaan?

Tulee olla yhteydessä. Liittyy yllä olevaan vastaukseen hankkeen toteuttamisesta
osahankkeina, molemmista aihealueista toteutettavien mahdollisten osahankkeiden tulee
toteutusvaiheessa olla vuorovaikutuksessa ja linkittyä toisiinsa. Mikäli yksi hakemus



	

koskettaa molempia aihealuekokonaisuuksia, niin myös tällöin aiheiden välisestä linkityksestä
tulee huolehtia.

3) Millä lailla hankkeen odotetaan olevan yhteydessä poikkihallinnolliseen valmisteluun ja
kotouttamishankkeeseen? Onko esimerkiksi tarkoituksena, että 8.1. selvityshankkeen jäsen
on paikalla kotouttamishankkeen ja poikkihallinnollisen valmistelun kokouksissa?
Lähettävätkö valmistelu- ja kotouttamishanketyöryhmät 8.1. hankkeelle tietoja ja
suuntaviivoja koskien selvityksen tekemistä?

Hankkeen/hankkeiden käynnistyessä huolehditaan, että valmistelussa oleviin asioihin ja
asianomaisiin saadaan muodostettua yhteydet poikkihallinnollisesti ja huolehditaan, että
tietoa pystytään tuottamaan ajantasaisesti valmistelussa oleviin asioihin ja vaiheistettua
hanketta/hankkeita myös tiedontarpeen aikataulujen pohjalta.

4) Millä lailla hanke (tai hankkeet) kytkeytyy sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian
laadintaan? Onko tarkoitus vain, että 8.1. -hankkeen loppu- ja väliraportit tukevat selonteon
ja strategian laadintaa, vai odotetaanko 8.1. hankkeen jäsenten osallistuvan selonteon ja
strategian laadinnan kokouksiin?

Raportit tukevat strategian laadintaa. Sisäisen turvallisuuden selonteko ehtii valmistua ennen
hankkeen tuloksia, mutta niitä voidaan hyödyntää strategian laadinnassa ja mahdollisesti
muiden VN -tason asiakirjojen valmistelussa.

5) Mitä tarkoitetaan ”ennakointitiedolla”, jota loppuraportin tulee sisältää?

Millaista ennakointitietoa hankkeessa pystytään muodostamaan toteutuksen aikana.
Ennakointitieto voi olla skenaarioita, kustannusarvioita, tilastollista aineistoa jne.

6) Onko tarkoitus, että hanke toteuttaa oma-aloitteisesti ennakointi- ja arviointimallin, jonka
pohjalta voidaan arvioida maahanmuuttajien merkitystä Suomelle kansainvälisen
kilpailukyvyn näkökulmasta? Odotetaanko hankehakemuksilta jo hakemusvaiheessa
jonkinlaista (minkälaista) luonnosta kyseisestä mallista?

Luonnos ennakointi- ja arviointimallista on hyvä sisällyttää hankehakemukseen.

Selvitys-/tutkimusteemaan ”8.3 Kuinka innovatiivisia julkisia hankintoja ja niiden potentiaalia
voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten tavoitteiden ja yritysten uudistumisen välineinä?” liittyviä
kysymyksiä:

1. Hanke kattaa kaksi vuotta (2016-2017). Onko tiedossa joitain selkeitä ajankohtia ja syitä,
joihin mennessä hankkeen osatuotoksia tulisi olla käytettävissä?

Nämä asiat sovitaan sopimuksen teon yhteydessä.

2. Hallituksen kärkihankkeiden toimintasuunnitelmassa on todettu, että
luodaan  innovatiivisten julkisten hankintojen tukiyksikkö. Onko tämän valmistelusta
saatavilla jo lisätietoja ja miten tämä tulisi huomioida selvityksessä?

Tukiyksikköä ei ainakaan vielä olla perustamassa.


