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Jotta Helsingin yliopiston MOOC voidaan toteuttaa Digicampuksella, sen pitää 
täyttää tietyt opintohallinnolliset kriteerit.

MOOC = Massive Open Online Course

HELSINGIN YLIOPISTON 
MOOC-KRITEERIT
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• Kurssin osallistujamäärä on rajoittamaton eli ilmoittautuneiden määrälle ei ole 
ylärajaa.

• Kurssi skaalautuu isolle opiskelijamäärälle eli esimerkiksi tehtävät ovat 
automaattisesti tarkistettavia.

• Kurssin ajatellaan kiinnostavan useita kohderyhmiä.
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M = MASSIVE



• Kurssi on avoin kaikille eli kurssille saa osallistua kuka vaan.

• Kurssille ei ole pääsyvaatimuksia - voidaan kuitenkin suositella edeltävää osaamista.

• Osallistumisoikeutta ei ole rajattu tietyille kohderyhmille, esimerkiksi HY:n tai tiettyjen 
korkeakoulujen opiskelijoille tai muulle rajatulle ryhmälle kuten opettajille.

• Opiskelija ei tarvitse Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, mutta hän tarvitsee 
tunnuksen DigiCampukselle DigiCampuksen tunnuksen saa kuka tahansa, jolla on 
sähköpostiosoite ja tunnuksen voi luoda itse. Tunnuksellaan hän 
liittyy/itserekisteröityy verkkokurssille opiskelijaksi.
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O = OPEN



• Kurssi on verkkokurssi eli kurssin voi tehdä kokonaan verkossa, esim. mahdolliset 
luennot tallennetaan etäosallistujille.

• Mahdollisimman joustava opintojen aloitus.

• Opiskelija voi aloittaa kurssin tietyn ajanjakson aikana.

• Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon vasta kurssin lopuksi (ilmoittautumislinkki paljastuu 
vain kurssin tehtävät hyväksytysti tehneille, tässä hyödynnetään Moodlen Rajoita pääsy-
ja Edistymisen seuranta -asetuksia.

• Mahdollisimman joustava opiskeluaikataulu.

• Useita palautuspäiviä tehtäville.

• Materiaalit ovat kaikkien saatavilla ts. ei esimerkiksi materiaaleja, jotka edellyttävät 
Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.
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O = ONLINE



• Ei pelkkä oppimateriaali vaan kurssi, joka sisältää tehtäviä, jotka pitää tehdä 
saadakseen kurssin suoritetuksi.

• Kurssi on opintopisteytetty.

• Kurssi on Helsingin yliopiston opetussuunnitelmassa.

• Opiskelija saa halutessaan virallisen opintosuorituksen ilmoittautumalla kurssin lopuksi 
Avoimeen yliopistoon ja maksamalla opintomaksun (DigiCampuksen käyttöehtojen 
mukaan sivustolla ei saa olla MOOC-kategoriassa kursseja, joilla opintomaksu 
maksetaan ennen kurssin aloittamista).

• Opiskelija voi halutessaan sisällyttää kurssin johonkin Helsingin yliopiston tutkintoon 
(vähintään vapaasti valittaviin opintoihin).
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C = COURSE



• Kurssin osallistujamäärä on rajoittamaton

• Kurssi on avoin kaikille, se ei ole rajattu esim. tiettyjen korkeakoulujen 
opiskelijoille

• Kurssin voi opiskella maksutta. Todistukset ja opintosuoritusmerkinnät 
voivat olla maksullisia

• Opiskelija voi tehdä kurssin kokonaan verkossa

• Opiskelija voi aloittaa kurssin joustavasti tietyn ajanjakson 
aikana / milloin vain.

 Helsingin yliopiston määritelmä on tarkempi ja rajatumpi,
ks. C = course
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DIGICAMPUKSEN MOOC-KRITEERIT



• UNA Europan laatukriteerit/tarkistuslista

• Helsingin yliopiston Opettajan MOOC-opas mm. suunnittelun muistilista, miten 
alkuun verkkokurssin suunnittelussa, koontia opetuksen suunnittelun 
tarkistuslistoista
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MILLAINEN ON HYVÄ MOOC?
- MOOCIEN LAATUKRITEEREITÄ

https://wiki.helsinki.fi/display/TeachersMOOCguide/MOOC-opas+opettajalle
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