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Esiselvityksen tulokset

• Koonti ajankohtaisesta tutkimuksesta
• Suomalaiset ja kansainväliset 

laadukkaan digiopetuksen kriteeristöt 
• Verkostoista nousseet toiveet ja tarpeet 

kansalliselle kriteeristölle
• Suunnitelma ja ehdotukset asian 

edistämiseksi kansallisesti



Yhteenveto tutkimuksesta
• Selvitystä varten kartoitettiin ajankohtaista 

kansainvälistä tutkimusta verkko-opetuksen 
laadusta opiskelijan, kurssin, opettajan ja 
organisaation näkökulmasta.

• Koronan jälkeisessä tutkimuksessa korostuu 
laadun kehittäminen verkko-, monimuoto- ja 
hybridiopetuksessa.

• Tärkeitä näkökulmia laadun kehittämisessä 
(esim.):

• Opiskelijalähtöisyys
• Tavoitelähtöisyys
• Saavutettavuus
• Opettajan rooli
• Kurssitoteutusten sekä organisaation ja 

opetuksen käytäntöjen standardointi
• Ajankohtaiset ja tulevat trendit, esim. 

pelillistäminen, XR (immersiivisyys), 
oppimisanalytiikka ja hybridioppimisympäristöt.



Opiskelija Kurssi Opettaja Organisaatio

• Joustavuuden tarve
• Itsesääntelyyn ja 

ajankäyttöön liittyvät 
haasteet

• Osallistumisen, 
vuorovaikutuksen ja 
yhteisöllisyyden 
tärkeys

• Opiskelija- ja 
tavoitelähtöisyys

• Selkeät odotukset ja 
oppimistavoitteet

• Vaatii opiskelijalta 
säännöllistä 
tekemistä

• Standardointi, 
selkeys ja 
läpinäkyvyys

• Saavutettavuus ja 
monimuotoisuuden 
huomioiminen

• Monipuolisen 
materiaalin käyttö

• Jatkuva evaluointi 
ja kehittäminen

• Säännöllisen 
vuorovaikutuksen ja 
läsnäolon tärkeys

• Nopean palautteen 
merkitys

• Jatkuvan arvioinnin 
monipuolisuus

• Teknisen ja 
pedagogisen 
osaaminen 
kehittäminen

• Asenteiden merkitys

• Opettajien ja 
opiskelijoiden 
sitouttaminen ja tuki

• Laatukulttuurin 
kehittäminen

• Opettajien työtä 
helpottavat prosessit 
ja resurssit

• Trendien 
sekä teknisen 
että pedagogisen 
kehityksen 
seuraaminen

Yhteenveto laatuun vaikuttavista tekijöistä



• Kartoitettiin suomalaisia ja kansainvälisiä 
verkko-opetuksen laadun arviointiin kehitettyjä 
kriteeristöjä.

• Suomalaisista kriteeristöistä käytiin läpi eAMK, 
Oppimisen avoimuuden suosituksia ja OPH:n
verkkomateriaalin laatukriteerit.

• Kansainvälisistä kriteeristöistä otettiin 
esimerkeiksi EADTU E-xcellence, DigCompOrg ja 
DigCompEdu ja EOCCS: Verkkokurssien
sertifiointi.

• Tarkastelluista kriteeristöistä kattavimmat ovat
EADTU ja EAMK-kriteeristöt (ks. taulukko
seuraavalla dialla).

• E-xcellence-kriteeristö pohjautuu pitkäjänteiseen 
verkostotyöskentelyyn ja tutkimuksen 
seurantaan ja eAMK-kriteeristö on 
ammattikorkeakouluissa laajasti käytössä tällä 
hetkellä, joten niiden hyödyntäminen 
suunnitteilla olevassa kansallisessa kriteeristössä
olisi tarkoituksenmukaista.

Yhteenveto laatukriteeristöistä



eAMK
Oppimisen 

avoimuuden 
suosituksia

OPH:n verkko-
oppimateriaalin 

laatukriteerit

EADTU
E-xcellence

DigCompOrg ja 
DigCompEdu

EOCCS-
sertifikaatti

digioppimisen 
strategia organisaation 
tasolla

X X X X

tutkinto-ohjelma ja 
opetussuunnitelma X X X X

kurssien suunnittelu X X X X X

kurssien toteutus X X X X X

henkilöstön tuki X X X

opiskelijoiden tuki X X X

opettajien kompetenssi X X

Yhteenveto kriteeristöistä



Ehdotukset ja suunnitelma
Seuraavaksi esiteltävät toimenpide-ehdotukset ja suunnitelma 
perustuvat:
• selvitykseen tehdystä tutkimuksesta ja olemassa olevista 

suomalaisista ja kansainvälisistä kriteeristöistä
• Digivisio 2030-yhteyshenkilöiden tapaamisiin ja 

yhteiskehittämistyöpajoihin ja niissä nousseisiin ideoihin ja 
kehittämistarpeisiin

• selvityksen tekijöiden verkostoista nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin 
sekä pienimuotoiseen kyselyyn korkeakouluopettajille



Ehdotus 1: Sitouttaminen

• Opetushenkilöstön (ja opiskelijoiden) 
osallistuminen kriteeristön
kehittämistyöhön, esim. kyselyt, työpajat, 
pilotointi ja palaute.

• Valmiin kriteeristön markkinointi opettajille. 
• Organisaatiotasolla odotus/velvoite 

käyttää kriteerejä.
• Kriteerien helppokäyttöisyys, koulutus ja tuki 

kriteerien käyttämiseen kaikissa 
korkeakouluissa.

• Kriteeristön näkökulma on tukea opettajaa 
/organisaatiota laadukkaan verkko-
oppimisen tuottamisessa eikä arvostella.



Ehdotus 2: Käytettävyys ja 
tekninen toteutus
• Kriteerien tulisi olla helppokäyttöiset ja teknisen 

toteutuksen joustava, jotta kriteerit tulisivat 
osaksi opettajien arkea.

• Opettaja tekee valintoja, esim. millainen kurssi, 
mille tasolle haluaa kriteerit, mitkä asiat 
painottuvat (esim. monikulttuurinen ryhmä) ja 
työkalu tuottaa listan valintojen mukaisista 
kriteereistä.

• Jos kriteeristö ottaa kantaa myös esim. 
organisaation ja tutkintojen suunnittelun tasolla 
(kuten useat aiemmin mainitut kriteeristöt), 
alussa voisi valita myös, tarkastellaanko 
opettajan vai hallinnon näkökulmaa.

• Kriteeristössä voisi olla linkkejä ohjeistuksiin ja 
lisämateriaaliin sekä tutkimuksiin, jos arvioija 
haluaa tutustua tarkemmin ja kehittää jonkin 
kriteerin asiaa eteenpäin.



Ehdotus 3: Tieteellinen 
perusta ja kriteeristöjen 
hyvien käytänteiden 
hyödyntäminen
• Kansallisen kriteeristön tulisi pohjautua 

ajankohtaiseen tutkimukseen. Tutkimusta 
tulisi myös seurata ja kriteeristöä päivittää 
säännöllisesti.

• Aiempi kansallinen ja kansainvälinen 
kriteeristöjen kehitystyö kannattaa 
hyödyntää. Erityisesti E-xcellence-kriteeristö 
on laajapohjaisen verkoston, kattavuuden 
ja tutkimusperustaisuuden vuoksi 
hyödyllinen referenssi. Kansalliselta 
puolelta laajimmin käytetty ja kattavin 
kriteeristö on eAMK.



Ehdotus 4: Exit plan
Kun hanke päättyy, tarvitaan verkosto, joka 
seuraa tutkimusta ja teknologista ja 
pedagogista kehitystä sekä ylläpitää 
ja päivittää kriteeristöä säännöllisesti, kuten 
EADTU E-xcellence-kriteeristössä.



Opettajien ja
opiskelijoiden
toiveiden ja
kokemusten
kartoittaminen

Alustavan
kriteeristön
kehittäminen
esiselvityksen ja 
palautteen
perusteella

Pilotointi ja 
palaute

Kriteeristön 
kehittäminen 
palautteen
perusteella

Käyttöönotto ja 
markkinointi

Jatkuva 
kehittäminen

Verkoston 
perustaminen 
projektin 
jälkeistä 
aikaa ajatellen

Suunnitelma



Lisätietoja esiselvityksestä:

Jaana Koskela, jaana.koskela@jamk.fi
Linda Mannila, linda.mannila@abo.fi
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