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Selvitystyö
Kansainväliset digipedagogiikan vertaisarvioinnit

Kartoitetut aiheet:
1. Suomalaisten korkeakoulujen kansainvälinen yhteistyö digipedagogiikassa
2. Kansalliset korkeakoulupedagogiikan tukisivustot
3. Kansainväliset MOOC-alustat ja niiden käyttö suomalaisissa korkeakouluissa

Aineistona: 
• kirjallisuuskatsaus (aiempi tieteellinen tutkimus sekä julkisesti avoimien verkkosivujen kartoitus)
• korkeakoulujen toimittamat vastaukset Digivisio2030-hankkeen työpaketti 4 ”Digipedaagogiikka” -

yhteyshenkilöiden kautta jaettuun kyselyyn, hteyshenkilötapaamisissa toteutetut työpajat (21.4.2022 ja 
8.6.2022, joissa paikalla 35 korkeakoulujen yhteyshenkilöä ja/tai varahenkilöä) sekä 

• kohdennetut haastattelut.
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1. Suomalaisten korkeakoulujen 
kansainvälinen yhteistyö 
digipedagogiikassa



Nykytila

Tyypillisimmät tunnistetut yhteistyön muodot:
• KV-hankkeet (erityisesti Erasmus+ tai muut EU-

rahoitteiset, mutta myös mannerten välisiä)
• Mahdollistavat resurssit sellaiseen 

kehittämistyöhön, jota ilman lisärahoitusta ei 
voisi toteuttaa

• KV-verkostot (vastauksissa mainittiin nimeltä 
yhteensä 23 eri verkostoa)
• Mahdollistavat pitkäjänteisen yhteisen 

kehittämisen ja esimerkiksi yhteisten 
opetusssuunnitelmien tai opintojaksojen 
suunnittelun ja toteutukset

• Korkeakoulujen väliset kumppanuudet ja yhteistyö
• Ovat usein edellytyksenä hanketyölle
• Mahdollistavat pitkäaikaisen yhteistyön, 

esimerkiksi KV-yhteistutkinnot

Yhteistyön tavoitteet:
• Osin substanssiin, osin pedagogiikkaan ja osin 

molempiin fokusoituneita, mm.
• Yhteistutkinnot tai yhteiset opintosuunnitelmat 

tai opintojaksot
• Hyvien käytänteiden tunnistaminen, 

kehittäminen ja levittäminen
• KV- ja kulttuuritaitojen kehittäminen sekä 

opettajilla että opiskelijoilla
• Verkkoympäristöjen ja –oppimisen kehittäminen
• Koulutusvienti

- lähes kaikki korkeakoulut ilmoittivat tekevänsä kansainvälistä yhteistyötä 
digipedagogiikan kehittämisessä

- digipedagogiikka oli osassa kehittämisyhteistyön kohteena, osassa välineenä



• Korkeakoulujen aktiivinen toiminta 
kansainvälisissä hankkeissa ja 
verkostoissa edistää 
• hyvien käytänteiden tunnistamista, 

kehittämistä ja levittämistä
• Kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamista 

sekä ymmärryksen laajentumista 
opettajilla ja opiskelijoilla

• Korkeakoulun oman toiminnan 
asemoituminen kansainvälisessä 
kontekstissa hahmottuu paremmin

• Hankkeissa tuotetaan osaamista ja 
materiaaleja yhteiseen käyttöön

• Kansainvälinen yhteistyö toimii 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona 
ja vahvistaa myös paikallisesti 
yritystoimintaa

• Yhteisymmärryksen puute tavoitteista, 
toiminnasta ja näkökulmista

• Eri maiden koulutusten rakenteelliset ja 
lainsäädännölliset erot

• KV-kumppaneiden löytäminen
• Resurssipula sekä osaavista tekijöistä että 

työajasta, myös rahallisesti (matkakulut 
ym.)

• Opiskelijoiden (erityisesti suomalaisten) 
saaminen mukaan KV-opintojaksoille

• Hyvien käytänteiden levittäminen
• Aikaerot (eri mantereilla erityisesti)

Kv-yhteistyön hyödyt Haasteet



• Kansainvälinen pedagoginen yhteistyö koetaan 
välttämättömäksi lähes kaikissa suomalaisissa 
korkeakouluissa.

• Vastauksissa yhteistyömuodoista hanketoiminta, 
verkostot ja henkilökohtaiset suhteet nivoutuivat 
käytännössä saumattomasti yhteen; verkostot ja 
henkilökohtaiset suhteet koettiin edellytyksenä 
hankkeiden toteutumiselle ja hankkeiden kautta 
puolestaan syntyi verkostoja ja henkilökohtaisia 
suhteita. 

• Verkostoille hanketoiminta näyttäytyy myös 
mahdollisuutena toteuttaa kehittämistyötä, johon 
muuten ei olisi resursseja. Hankkeiden tulosten 
jalkauttamiseen puolestaan tarvitaan verkostoja, 
jotta tulokset eivät jäisi kertaluonteisiksi.



Suositukset

• Hankekenttä on pirstaloitunutta, ja hankkeiden 
sisällössä on päällekkäisyyttä, joten Digivisio 2030-
hankkeella on mahdollista tukea korkeakouluja 
kansainvälistymisessä sekä vahvistaa jo 
tunnistettuja hyötyjä konkreettisesti.

• Esimerkiksi hankkeessa suunniteltavalla kansallisella 
pedagogiikan tukisivustolla voidaan
• julkaista kootusti käynnissä olevia kansainvälisiä 

hankehakuja
• koota yhteen kansallista asiantuntija-

resurssijoukkoa
• tehdä näkyväksi käynnissä olevia hankkeita ja 

verkostoja ja niissä aikaansaatuja hyviä 
käytänteitä.

• Korkeakoulujen vastauksissa ei juurikaan mainittu kv-
yhteistyötä korkeakoulupedagogiikan tutkimuksessa. 
Lisäselvitys olisi tarpeen siitä, minkä verran tätä 
korkeakouluissa toteutetaan ja miten tuloksia 
kansallisesti hyödynnetään ja levitetään.



2. Kansallinen 
korkeakoulupedagogiikan 
tukisivusto



Lähtökohta:
• Tarve ja merkitykset kansalliselle korkeakoulupedagogiikan 

tuelle on tunnistettu kansainvälisissä tutkimuksissa. 
• Kansallinen tukisivusto voi tuottaa mm. seuraavia strategisia 

ja operatiivisia hyötyjä:
• resurssitehokas ja tasalaatuinen kansallinen 

korkeakouluopettajien osaamisen kehittäminen, 
erityisesti korkeakouluille yhteisten teemojen osalta 
(saavutettavuus, kestävä kehitys, digipedagogiset 
menetelmät ym.)

• kansallisen ja kansainvälisen pedagogisen 
tutkimuksen, hanke-toiminnan  edistäminen ja 
hankkeiden tulosten ja levittäminen

• toimiminen asiantuntijaresurssipankkina kooten eri 
teemojen osaamista yhteen

• korkeakouluopetuksen arvostuksen lisääminen 
kansallisilla pedagogiikan palkinnoilla ja niistä 
sivustolla tiedottamalla. Näiden myötä sivuston toimii 
myös kansallisena pedagogisen johtamisen välineenä

• alustan tarjoama yhdenvertainen tuki valtakunnalliselle 
opettajien vertaisverkostolle ja keskustelualue 
pedagogisiin teemoihin kaikille korkeakoulutuksen 
parissa työskenteleville

• toimiminen materiaalipankkina, jossa aineisto on 
vapaasti saatavilla edistäen korkeakoulupedagogiikan 
osalta avointa ja jatkuvaa oppimista.



Pedagogiikan tukisivustojen nykytila

• Kansallinen sivusto käytössä vain Irlannissa (www.teachingandlearning.ie, liitekalvo 1)

• Muissa maissa tyypillisimpiä ovat korkeakoulujen omien oppimisen tuen keskusten (TLC, Teaching & 
Learning Centre) sivustot tai kansalliset teemakohtaiset sivustot (esim. Itävallan kestävän kehityksen 
sivusto Sustainicum,  liitekalvo 2)

• Suomessa korkeakoulujen julkisia pedagogisia oppimisen tuen keskusten tukisivustoja tällä hetkellä vain 
Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centren sivusto (https://www.tuni.fi/tlc/, liitekalvo 
3)

• Korkeakoulujen omien TLC-keskusten sivustot ovat pääsääntöisesti sisällöltään keskenään hyvin 
samankaltaisia, ja tutkimusten mukaan myös ne tarpeet, joihin kukin korkeakoulu tukisivustolla pyrkii 
vastaamaan, ovat pitkälti samoja (liitekalvot 4 ja 5)

=> Sisällöstä suuri osa voisi olla yhteistä edistäen korkeakoulujen pedagogisen tuen tasalaatuisuutta

http://www.teachingandlearning.ie/
https://www.tuni.fi/tlc/


Suositukset
• Digivisio 2030-hankkeessa suunnitteilla olevan kansallisen 

digipedagogiikan tukisivuston kehittämistyössä huomioidaan 
kv-tutkimuksista tunnistetut strategiset ja operatiiviset 
hyödyt, joita kansallisen tason sivustolla voidaan saavuttaa.

• Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa benchmarkataan
tarkemmin Irlannissa jo toimivaa kansallista 
korkeakoulupedagogiikan tukisivustoa ja selvitetään sen 
taustalla oleva toimintamekanismi ja rahoitusrakenne sekä 
kokemukset sivuston toiminnasta.

• Koska sivuston avulla voidaan sekä nostaa 
korkeakoulupedagogiikan ja opetuksen arvostusta että tukea 
opettajien ammatillista kehittymistä, sivuston kehittämistyö 
on hyvä kytkeä yhteen myös Digivision pedagogisessa 
visiossa kuvatun opettajan urapolun kehittämistyön kanssa.

• Sivuston sisällön kehittämisessä ja päivittämisessä tehdään 
tiivistä yhteistyötä Digivision muiden osakokonaisuuksien 
kanssa, esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarjottimen osalta.



3. Kansainväliset 
MOOC-alustat ja 

niiden käyttö     
suomalaisissa 

korkeakouluissa



Lähtökohta:
• MOOCien (massive open online course) 

merkitys on kasvanut maailmanlaajuisesti 
viime vuosina sekä digipedagogiikan 
kehittymisen että koronapandemian 
seurauksena. 

• MOOC-kursseja tarjotaan niin korkeakoulujen 
omilla kuin kansallisesti kehitetyillä yhteisillä 
tai teemakohtaisilla alustoilla.

• Kansainvälisesti on tarjolla sekä kaupallisia, 
osin suuren käyttäjäkunnan saaneita alustoja 
että julkisen sektorin rahoituksella tuotettuja 
alustoja.

• MOOCien yleistyminen edistää omalta 
osaltaan myös avoimien oppimateriaalien 
yleistymistä.



Kansainväliset MOOC-alustat ja niiden käyttö suomalaisissa 
korkeakouluissa, nykytila

• Erityisen suuri merkitys MOOCeilla on jatkuvan oppimisen kentällä, koska ne ovat avoimia kaikille. MOOCien
yleistyminen edistää omalta osaltaan myös avoimien oppimateriaalien yleistymistä.

• MOOCeilla voi olla myös yhteiskunnallisesti vaikuttava rooli esimerkiksi osaamisen laajentajana (esim. HY:n Elements
of AI, jolla yli 750 000 rekisteröitynyttä suorittajaa) tai ketteränä osaamisen tuottajana (esimerkiksi UEF:n ja TAU:n
yhteinen koronajäljityskurssi).

• Suomalaisista korkeakouluista ainoastaan Hanken on toteuttanut MOOC-kursseja kansainvälisellä alustalla
(FutureLearn).

• Kansallisesti korkeakoulujen MOOCeja koottu yhteen mm. DigiCampus-hankkeessa toteutetulle DigiCampus Moodle
–alustalle (https://digicampus.fi/), mutta siellä mukana vain osa korkeakouluista. Toisaalta samaan aikaan
MOOCeja on myös koottu alakohtaisesti yhteen esimerkiksi FiTech:in sivustolle (https://mooc.fitech.io/fi/).

• Suomalaisten korkeakoulujen erityispiirteenä muihin maihin verrattuna nousevat esille MOOCien käyttökohteina
toisen asteen opiskelijoille suunnatut ns. kurkistuskurssit sekä valintakokeiden rinnalle tulleet valintaväyläkurssit,.
Muita merkittäviä käyttökohteita ovat ammatilliseen kehittämiseen tarkoitetut kurssit sekä korkeakoulun oman
tutkimuksen näkyväksi tekeminen.

• Käyttäjien näkökulmasta MOOC-alustojen suuri määrä tarjoaa toisaalta paljon valinnanvaraa, toisaalta tekee
kentän pirstaleiseksi ja jopa sekavaksi ja hankalasti löydettäväksi.



Suositukset (1/2)
• MOOC-teknologian ja MOOC-tarjonnan kehitystä on 

syytä seurata osana Digivisiossa kehitettävää 
kansallista opintotarjotinta. Erityisesti jatkuvan 
oppimisen näkökulmasta MOOCien rooli 
tulevaisuudessa on merkittävä.

• Koska MOOCit tarjoavat lähtökohtaisesti avointa 
oppimateriaalia, on Digivisiossa avoimen oppimisen 
kehittämistyö ja MOOCeihin liittyvä kehittämistyö syytä 
tehdä yhteistoiminnallisesti.

• Erityisesti toiselle asteelle suunnatut ns. kurkistuskurssit 
ja valintaväyläkurssit ovat suomalaisen 
koulutusjärjestelmän erityispiirre, jossa kehittämistyö 
on tyypillisesti korkeakoulujen itsenäisesti toteuttamaa, 
ilman yhtenäisiä laatukriteereitä, ja tarjonta 
pirstaloitunutta eri alustoille. Digivisiossa olisikin hyvä 
tarkastella MOOC-kurssien laatukriteerej, 
saavutettavuutta ja löydettävyyttä sekä 
opiskelijavalintaan että toisen asteen yhteistyöhön 
liittyvään yhteistyöhön tiiviisti kytkettynä.



Suositukset (2/2)
• Koska MOOCeilla on usein myös yhteiskunnallisia 

tehtäviä (esim. kouluttaa tekoälyn perusteita 
Euroopan laajuisesti tai tuottaa koronajäljittäjiä 
akuuttiin tarpeeseen), MOOCien vaikuttavuus on 
hyvä tunnistaa ja huomioida hankkeessa laaja-
alaisesti. 

• Digivisiossa syntyvän korkeakoulujen välisen 
tiiviimmän yhteistyön avulla on myös mahdollista 
tunnistaa sellaiset osaamisvahvuudet, joissa 
korkeakoulut yhteisesti voisivat tuottaa myös 
kansainvälisen tason MOOC-tarjontaa. 



Kiitos!



Kansallinen tukisivusto:
esimerkki Irlannista
www.teachingandlearning.ie

Sivuston tehtävä on vahvistaa:
• opetusta ja kaikkien korkeakouluopiskelijoiden oppimista
• asiantuntijuuden jakamista sekä 
• hyvien käytänteiden muovaamista ja jalkauttamista kaikissa 

irlantilaisissa korkeakouluissa.

Sivustolla on kuvattuna mm. 
• käynnissä olevat kansalliset korkeakoulupedagogiset 

seminaarit
• avoinna olevat korkeakoulupedagogiikan kurssit (osa 

mahdollista tehdä myös itseopiskeluna) 
• avoinna olevat kansalliset hankehaut
• kansalliset hyvän opetuksen vuosittaiset palkinnot sekä
• foorumin takana oleva organisaatio

Sivustolla on kuvattu myös Irlannin korkeakoulutuksen kansalliset 
arvot ja työkalupakkeja muun muassa oppimisanalytiikkaan, 
avoimeen oppimiseen, saavutettavuuteen ja inklusioon.

Liitekalvo 1

http://www.teachingandlearning.ie/


Kansallinen temaattinen 
tukisivusto:
esimerkki Sustainicum
(Itävalta) 
http://www.sustainicum.at/

Sisältää mm.

• Opetusmateriaalia ja videoita kestävästä 
kehityksestä

• Pedagogisen työkalupakin kestävän 
kehityksen teemojen sisällyttämiseen omaa 
opetukseen. 

Liitekalvo 2

http://www.sustainicum.at/


Korkeakouluyhteisön TLC-
tukisivusto (esimerkki TUNI)
https://tuni.fi/tlc

Käyttäjä-analyysin (5/2022) mukaan 
suosituimmat alasivut keväällä 2022 olivat:

• teoreettiset ja käsitteelliset näkökulmat 
opetustyöhön

• pedagoginen suunnittelu sekä
• digipedagogiikka ja
• digipedagogiset ympäristöt ja työkalut

Liitekalvo 3

https://tuni.fi/tlc


Kansalliset strategiset tavoitteet korkeakoulujen omien 
opetusten ja oppimisen keskusten (TLC) toiminnalle 
(Holt ym. 2011):
• uusien visioiden ja suunnitelmien tuottaminen, joita edistetään osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen pedagogiikan 

tutkimukseen ja vahvistamalla korkeakoulujen strategista yhteistyötä
• joustavien tapojen kehittäminen akateemisen henkilökunnan jatkuvan pedagogisen oppimisen tueksi ja takaamiseksi huomioiden 

sekä aloittavien että kokeneiden opettajien tarpeet
• tuntiopettajien osaamisen kehittäminen vakinaisten opettajien osaamisen kehittämisen lisäksi
• oikea-aikainen pedagoginen kehittyminen; verkon kautta tarjottavalla koulutuksella voidaan tavoittaa valtakunnallisesti eri puolella 

maata asuvat korkeakouluopettajat ja tarjota samanaikaisesti kaikille ajankohtaista koulutusta ja pedagogisia palveluita
• virtuaalisen kansallisen korkeakouluopettajien kohtaamispaikan luominen; sekä opettajien keskinäisen vertais- ja yhteistyön, että 

korkeakoulujen yhteistoiminnallisuuden edistämiseksi
• pedagogisen kehittämistyön strateginen rahoittaminen; yhteinen keskus voi olla tukena hankehakuvaiheessa ja toimia 

kehittämishankkeissa aikaansaatujen tulosten levittäjänä
• opettajien palkitseminen; Australiassa on kehitetty kansalliset hyvän korkeakouluopetuksen kriteerit ja korkeakoulut ovat kehittäneet 

omia hyvän opetuksen palkitsemisen järjestelmiään tämän mukaisiksi. 
• hyvien käytänteiden jakaminen uusista opetusmenetelmistä kaikkien käyttöön ja hyödyksi
• ”asiantuntijaresurssipankin” rakentaminen, jossa opettajan asiantuntemus saadaan esille huomioiden samalla opettajien 

asiantuntemuksen tunnistaminen ja tunnustaminen osana urakehitystä
• johtajuuden uudistuminen, jossa pedagogiikan merkitys huomioidaan yhteenkuuluvana osana muodollista ja epämuodollista 

johtamista. 

Holt, D., Palmer, S. & Challis, D. 2011. Changing perspectives: teaching and learning centres strategic contributions to academic 
development in Australian higher education. International Journal for Academic Development, 16 (1), 5-17.

Liitekalvo 4



Korkeakoulujen omien korkeakoulupedagogisten 
keskusten (TLC) tukisivustojen tärkeimmät tehtävät
(Gaebel ym. 2018)

• kurssien ja materiaalien tarjoaminen opettajille kehittymisen tueksi (65 %)
• neuvojen ja avun tarjoaminen akateemiselle henkilöstölle opetuksen kehittämiseen (62 %)
• innovatiivisten opetuksen kehittämisaloitteiden tukeminen (opastus, taloudellinen tuki, logistinen apu, jne), 

(54)
• opiskelijapalautteen ja opiskelijoiden suoriutumisen arvioinnin analysointi ja/tai opettajien arviointi (45 %)
• korkeakoulupedagogiikan tutkimus (39 %)
• hyvän opetuksen palkintojen organisointi (31 %)
• henkilökohtaisen opettajana kehittymisen väylien kehittäminen ja toteuttaminen (24 %)
• muut tavat (9 %).

Gaebel, M., Zhang, T. & Iucu, R. 2018. Advancing Learning and Teaching in the EHEA: Innovation and Links with 
Research. Teoksessa: Curaj, A., Deca, L. & Pricopie, R. (toim.) European Higher Education Area – Challenges for a 
New Decade. Springer, 273-282.

Liitekalvo 5


