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Taustaa

Miksi tarvitaan digipedagogiikan osaamisen
kehittämistä?
Big data
(oppimisanalytiikka)

Geneeristen
taitojen
merkityksen kasvu
tulevaisuudessa

Saavutettavuus
(tekninen,
sisällöllinen ja
pedagoginen) ja
yhdenvertaisuus

Kehittyvät teknologiat (mm.
robotiikka, VR, AI, ääni- ja
eleohjaus, lisätty todellisuus,
kaiken internet)

Kestävän kehityksen
kysymysten ratkaisemiseen
vaadittavien tietojen ja
taitojen kehittyminen
opiskelujen aikana

Jatkuva oppiminen
(moninaisemmista taustoista
tulevat opiskelijat,
oppimateriaalien avoimuus,
korkeakoulujen henkilöstön
jatkuva oppiminen)

Digitalisaation
lisääntyminen kaikessa
toiminnassa

Digipedagogiikan
osaamisen kehittämisen
tarve

Korkeakoulutuksen
kansainvälistyminen

Digipedagoginen osaaminen on
kontekstisidonnaista
Sisältöosaaminen

Tekninen osaaminen
•
•
•
•
•
•

Teknisen toimintaympäristön hallinta
Opiskelijoiden tekninen ympäristö
Opetusteknologiat
Tekninen saavutettavuus, käytettävyys
Tietoturva ja tekijänoikeus
Big data ja oppimisanalytiikka, AI

Pedagoginen osaaminen
•
•
•
•
•
•

Ryhmäkoko kasvaa
Ryhmä monimuotoistuu
Yksilöllisyys kasvaa
Joustavuus lisääntyy
Osaamistarpeet muuttuu
Jatkuva arviointi korostuu

Tekninen

Sisältö

•
•
•

Työelämä muuttuu
Geneeriset taidot korostuvat
Alakohtaiset digitaidot

•
•
•
•

Oikea-aikainen ohjaus korostuu
Oppimisympäristöt muuttuvat
Yhteinen aika kaventuu
Itseohjautuva opiskelu lisääntyy

Pedagoginen

Mukailtu TPACK (2006) muutoksen voimat korkeakouluissa

Osaamisen ennakointifoorumi OPH
PERUSDIGITAIDOT

Osaamisen ennakointifoorumi,
ammattialaosaaminen (oph.fi)

Opettajan digipedagoginen osaaminen
Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) (mukailtu)

Digital Competence

Subject specific
Competence

Transversal competences

Learning context

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) | EU Science Hub (europa.eu)

Kansallisissa ja kansainvälisissä selvityksissä ja tutkimuksissa
esiin nostettuja opettajien tulevaisuuden digiosaamisia
EU Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021-2027, EU: Key
competencies for lifelong learning 2018 , Korkeakoulutus ja tutkimus 2030luvulle Vision tiekartta, Sitran megatrendit 2020, Avoimen tieteen ja
tutkimuksen julistus 2020–2025
• Laadukkaat oppisisällöt
• Digilukutaito
• Ymmärrys digitaalisten teknologioiden mahdollisuudesta tukea
viestintää, luovuutta ja innovaatioita (2.1)
• Uudenlaisten teknologiataitojen haltuunotto, esimerkiksi datan käyttöön,
oikeuksiin ja hyödyntämiseen liittyvät asiat, ymmärrys algoritmien
vaikutuksista käyttäytymiseen ja päätöksentekoon tai verkkorikollisuuteen
varautumiseen liittyvät asiat
• Avoimien tutkimusaineistojen löytäminen ja käyttö, avoimien aineistojen
tallentaminen ja jatkokäyttö (2.2.)
• Omien oppimateriaalien avoin jakaminen, avoimen materiaalin
suojaaminen, yhdessä tuotetun oppimateriaalin jakaminen, lisensointi ja
tekijänoikeudet (2.3.)
• Osata hallita ja suojata tietoa, sisältöjä ja digitaalisia identiteettejä
(turvallinen ja vastuullinen digitaalisten teknologioiden käyttö) (2.3.)
• Tietoisuus lainsäädännöllisistä ja eettisistä periaatteista, jotka liittyvät
digitaalisten teknologioiden käyttöön (2.3.)
• Kriittinen lähestymistapa digitaalisten teknologioiden ja sisältöjen
validiteettiin ja luotettavuuteen (2.3.)
• Taito tunnistaa ja käyttää tehokkaasti ohjelmistoja, laitteita, keinotekoista
älykkyyttä tai robotteja (2.1.)

Ally 2019: Competency Profile of the Digital and Online Teacher in
Future Education
• Create high quality digital learning materials.
• Use multimedia technologies to deliver learning materials in a
variety of formats.
• Use appropriate collaborative online learning frameworks to
encourage interaction between learners and between the
teacher and the learner
• Use learning analytics to monitor individual learner progress
• Select the appropriate digital technology to match the
content and the learning outcome
• Use assistive technology to provide support to learners with
special needs.
• Basic knowledge of artificial Intelligence (1.4.)
• Integrate augmented reality, virtual reality,
and mixed reality to give learner a real life experience.
• Use interactive strategies such as serious games and
simulations to motivate learners
• Consider privacy issues and keep learner information
• Access appropriate open education resources to integrate into
the curriculum

Opiskelijoiden ja opettajien koronakyselyissä esille nostamia
tarpeita digipedagogisen osaamisen kehittämiseen
Yhteisöllisyyden rakentaminen
Ohjaus ja palaute
Vuorovaikutus
Osallistaminen & aktivointi
Itseohjautuvuuden tukeminen
Saavutettavuus & yhdenvertaisuus
Taitojen oppiminen (simulaatiot, labrat
yms.)
• Alakohtaiset pedagogiset ratkaisut
•
•
•
•
•
•
•

• Työkalujen pedagoginen ja monipuolinen
käyttö
• Analytiikan hyödyntäminen
• Arvioinnin toteuttaminen, monipuolisuus
• Yhtenäiset käytänteet korkeakoulussa
• Uudenlaiset toteutusmallit (HyFlex, hybridi
yms.)
• Toteutusten laatu
• Videot ja tallenteet

Opettajien koronakyselyissä esille nostamia
toimivia osaamisen kehittämisen muotoja
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus, valmennus henkilökohtaisesti ja ryhmässä
Tiiviit työpajat, webinaarit käytännön tarpeeseen
Hyvien käytänteiden jakaminen
Kokemusten vaihto
Käytännön kokemus ja harjoittelu
Selkeät käyttöohjeet
Yhtenäiset käytänteet

Ehdotus
digipedagogiikan
koulutusten
kansallisesta
toteuttamisesta

Miksi ja kenelle
kansallisia koulutuksia?
• Miksi?
• Resurssiviisasta tehdä yhdessä
• mahdollistaa yhteisen tukimateriaalin
sekä hyvien käytänteiden jakamisen
• Kenelle?
• Opetushenkilökunnalle ja
tukipalveluhenkilöstölle, opettajaksi
opiskeleville, ohjaushenkilöstölle
• Kaikille korkeakouluille
• Koulutuksia alkeista edistyneisiin

Opettajan ja tukihenkilöstön osaamisen kehittäminen

Valtakunnallinen tarjonta (Digivisio)

Korkeakoulun oma tarjonta

• Kaikille avoimet tilaisuudet ja valmennukset

•Korkeakoulun omat valmennukset (olemassa
olevat; uudet teemat sekä materiaalit)

•Opettajan oma osaamisen kehittäminen

•digivision kautta tulevat oppimisaihiot,
materiaalit

•avoimet materiaalit

• Verkostoituminen, osaamisen jakaminen
• ajankohtaiset tutkimukseen perustuvat tietoja tukimateriaalit sekä yleiset periaatteet
kansallisessa Digipeda-portaalissa
• Osaamisen testaus, saatavilla olevien
osaamismerkkien listaus

• Mikrokurssit tukemaan erilaisia
oppimisprosesseja
• Tukihenkilöstön osaamisen kehittäminen

Innovatiivinen kumppanuus –
oppiminen
(Töytäri ym., 2016)

•Kansallinen digipeda-portaali
yhteisten tukimateriaalien, yleisten
periaatteiden ja verkostoinnin lähteenä
•Tukihenkilöt ajankohtaisen tiedon levittäjinä
korkeakouluissa
•Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
(esim. osaamismerkit)

Opettajan oma kehittyminen

•oman korkeakoulun valmennukset

•Valtakunnallisen tarjonnan kautta tulevat
materiaalit, tilaisuudet
•Digipeda-portaali
•Oman alan materiaalit ja valmennukset
• Osaamisen näytöt (esim. osaamismerkit)

Kollegiaalinen ja tiimioppiminen
(Töytäri ym., 2016)

Yksilöllinen oppiminen
(Töytäri ym., 2016)

10% formaalisti työpajoissa, e-oppimisen tai
kirjallisuuden kautta tai kursseilla

20% vertaismentoroinnin, tiimityön, kehityskeskusteluiden, varjostamisen
tai palautteen kautta
70% erilaisten uusien työtehtävien, projekteihin ja kehitysryhmiin osallistumisen kautta sekä tarttumalla uusiin haasteisiin

Neljä koulutusta suunnitellaan yhteiskehittämällä ja osallistaen
muita korkeakouluja
Yhteiskehittäminen palvelumuotoilun periaattein
• Opiskelun imu

• Jatkuva arviointi

• Ohjauksen
menetelmät

• Itsearviointi
Arviointi
(jatkuva ja
monipuolinen
arviointi)

• Oppimisanalytiikan
hyödyntäminen

• Tehtävävetoinen
suunnittelu
• Opintojen mitoitus

Vuonna 2022 käynnistyy
neljän teeman suunnittelu,
jotka toteutetaan 2023.

•

Väh. 2 korkeakoulua
suunnittelee teeman
koulutuksen.

•

Monikielisyys huomioidaan
materiaaleissa, tallenteissa
ja vuorovaikutuksessa.

•

Arvioinnissa hyödynnetään
soveltavan osaamisen
osoittamista
näyttötyyppisesti
osaamismerkeillä.

• Opiskelutaidot

• Arviointimenetelmät

• Linjakas opetus
verkossa

•

Pedagoginen
käsikirjoittaminen
ja
oppimismuotoilu
digiympäristöissä

Oppijan ohjaus
ja hyvinvoinnin
tukeminen

• HOPS ja muut
tukimuodot

Yhteisöllisyys ja
vuorovaikutus
digiympäristöissä

• Ryhmäytyminen
• Aktivoivat
menetelmät
• Palaute ja ohjaus

Periaatteita pilottikoulutusten suunnitteluun
• 2-3 korkeakoulua suunnittelee, tuottaa ja toteuttaa koulutuksen parhaaksi katsomallaan tavalla.
• Kaikki pilotit tekevät Itseopiskelumateriaalin/itseopiskelukurssin ja tätä syventävän
vuorovaikutteisen osuuden, jossa ohjaus toteutetaan keskitetysti tai korkeakoulujen toimesta.
• Pilotit toimivat samalla esimerkkinä korkealaatuisista verkkototeutuksista, moduloinnista ja
mikro-oppimisesta.
• Osaamisen kehittämisen toteutukset noudattavat avoimen oppimisen linjauksia ja
saavutettavuuden periaatteita.
• Monikielisyys huomioidaan materiaaleissa, tallenteissa ja vuorovaikutuksessa. Materiaalien
kääntämisessä hyödynnetään joukkoistamista, tallenteissa kehittyvää tekniikkaa ja
vuorovaikutteisia koulutuksia toteutetaan eri kielillä ja englanninkielisillä materiaaleilla.
• Suunnittelua tehdään yhteiskehittelemällä ja ideointia tuetaan oppimismuotoilun, koulutuksien
ja korkeakoulujen osallistamisen avulla.
• Kaikki neljä pilottia tekevät yhteissuunnittelua ja vertaisarviointia samalla kun alkuvaiheessa
luodaan yhtenäistä linjaa ja toimintatapoja kansalliselle osaamisen kehittämiselle
• Palvelumuotoilun prosessien hyödyntäminen ja opiskelijakeskeisyys toimivat taustana
korkeakoulujen osallistamiselle.
• Yhteissuunnittelua koordinoidaan Digivisio 2030 –hankkeen toimesta.

Kansallinen
digipedagogiikan
kysely

Kansallinen digipedagogiikan kysely
• Howspace-kyselyssä esitettiin korkeakouluille seuraavat kysymykset
• Tiedustelemme nyt korkeakoulujen mielipidettä siitä, toteutetaanko kansallinen kysely ja
miten se tulisi organisoida ja rahoittaa.
▪ Tulisiko opetus- ja tukihenkilökunnalle ottaa käyttöön kansallinen digipedagogiikan
osaamista kartoittava kysely?
▪ Kyllä, ei (perustelut)
▪ Tulisiko opiskelijoille toteuttaa digitaalista oppimiskokemusta kartoittava kansallinen
kysely?
▪ Kyllä, ei (perustelut)
▪ Miten mahdolliset kyselyt tulisi organisoida ja rahoittaa?
▪ Miten usein mahdolliset kyselyt tulisi toteuttaa?

Kansalliset kyselyt digipedagogiikasta opiskelijoille ja
opettajille ECAR-kyselyn jatkona
Sekä opiskelijoiden että opetus- ja tukihenkilökunnan kysely halutaan toteuttaa kansallisella
digipedagogiikan osaamista ja digitaalista oppimiskokemusta kartoittavalla kyselyllä
• 20 kyllä -vastausta (joulu-uusivuosi ajankohdan takia kaikki korkeakoulut eivät vastanneet)
• Toteutus enintään joka toinen vuosi tai esim joka 3. vuosi.
Perustelut
• ECAR-kyselyn tilalle ehdotettiin kansallista kyselyä, joka yhdistää tietohallinnon ja digipedagogiikan.
• KOOTuki delegoi opettaja- ja opiskelijakyselyiden tekemisen Digipeda-verkostolle ja opiskelijakysely on
valmis, opettajakysely suunnitteilla.
• Yhteinen valtakunnallinen kysely tuottaisi kokonaiskuvan suomalaisten korkeakoulujen opetuksen
digitaalisuudesta ja sen digikyvykkyydestä.
• Kysely tukee valtakunnallista kehittämistyötä. Samalla korkeakoulut saavat ajankohtaista tietoa oman
korkeakoulunsa kehittämiseksi.
• Saadaan jatkuvaa ja säännöllistä tietoa digipedagogiikan osaamisesta ja tarpeista Digivisio 2030 hankkeen
tueksi.
• Samalla saadaan vertailutietoa korkeakoulukohtaisesti sekä aloittain ja valtakunnallisesti
• Kyselyt tuottavat tietopohjaa koulutusten suunnitteluun ja ne on resurssiviisasta tehdä yhdess
• Kyselyn voisi toteuttaa CSC ja kulut alkuun Digivisio 2030 –hankkeesta ja myöhemmin jaettaisiin
korkeakouluittain, tarvitaan valtio-ohjauksen tuki (OKM)

Osaamismerkkien
hyödyntäminen

Osaamismerkit-osio
• Osaamismerkkien avulla olisi mahdollista kuvata ja
tunnistaa Digivisio2030 -hankkeen koulutuksissa
saavutettua osaamista.
▪ Olemassa olevia osaamismerkkejä ovat esim.:
▪ Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa
käytetyt osaamismerkit (Oppiminen online,
Open merkit)
▪ Hankkeiden osaamismerkit (esim. eAMK-hanke,
DigiCampus-hanke)
▪ Digipedaosaamisen merkit henkilöstölle
ammattikorkeakouluissa
• Kysymykset
▪ Mitä mieltä osaamismerkeistä?
▪ Ovatko tarpeellisia/välttämättömiä kansallisten
koulutusten tarjonnassa? Miksi?
▪ Mitä merkkejä voitaisiin lähteä
jatkojalostamaan?

Osaamismerkkejä digipedagogiikan osaamisen
näyttämiseen ja osaamisen kehittämisen motivointiin
• Tarvitaan osaamismerkkien viitekehys jo hyviä olemassa olevia merkkejä hyödyntäen (esim
eAMK tai Oppiminen Online, DigiCampus-hanke, Open merkit, Oppiminen online).
• Osaamismerkkien avulla olisi mahdollista kuvata ja tunnistaa Digivisio2030 -hankkeen
koulutuksissa saavutettua osaamista.
• Tarvetta soveltavan osaamisen merkkeihin näyttötyyppisesti eli ei merkkejä suorituksesta tai
osallistumisesta. Kaikista asioista merkkejä ei tarvita.
• Osaamismerkkien viitekehys ja toimintamallin rakentaminen: resurssipyyntö
osatoteuttajaksi (1 yo + 1 amk syksy 2022/kevät 2023)
• Tehtävä:
• Tarvitaan käsitemäärittelyä. ’Osaamismerkki’ vs ’Osaamistodistus’
• Mitkä ovat systemaattista korkeakoulupedagogiikan ja digipedagogiikan osaamisen
kehittämistä tukevat osaamismerkit?
• Miten osaamismerkit palvelevat korkeakoulujen toimintatapoja ja yhteistä visiota laadukkaasta
oppimisesta ja opetuksesta?
• Osaamismerkkien hallintamallin rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen.
• Selvitettävä yhteydet opiskelijoille annettaviin osaamismerkkeihin.

Esiselvityksen
toteutus

Esiselvittäjien
työskentely alkaa
28.10.2021

Selvitysten, tutkimusten,
kansainvälisten ja EU-tason
linjausten kokoaminen
digipedagogisesta
osaamisesta

Esiselvityksen
taustojen
kokoaminen yhteen
14.12.2021

Esiselvitys
korkeakoulujen
kommentoitavana
21.12.2021-14.1.2022

Esiselvityksen toimintamallin,
koulutusteemojen, kansallisen
kyselyn ja osaamismerkkien
hyödyntämisen
kommentoitavaksi Howspacealustalle

Esiselvityksen taustan
esittely TP4
yhteyshenkilöille
20.12.2021

Esiselvityksen
muokkaus
korkeakoulujen
palautteen pohjalta

Esiselvityksen
muokkaus TP4
yhteyshenkilöiden
palautteen
(20.1.2022)pohjalta

Osaamisen kehittämisen
toimintamallin viimeistely
ml. kansallinen kysely ja
osaamismerkkien
hyödyntäminen 11.2.2022

Howspace- kyselyyn vastasivat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turun AMK
OAMK
Lapin AMK
JAMK
Haaga-Helia
VAMK
Centria
Humak
SAMK
SeAMK
HAMK
HÅ
TAMK

•
•
•
•

Savonia AMK
Turun yliopisto
Tampereen yliopisto
Hanken

Kiitos!
Digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi

