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Verkko-opetuksen laatukriteerit, TP4
1. Johdanto
Jo 2000-luvun alkupuolella British Journal of Educational Technology julkaisi artikkelin
nimeltä "The ideal online course" (Carr-Chellman & Duchastel, 2002), jossa kirjoittajat
esittelivät ihanteellisen verkkokurssin avaintekijöitä. Covid-19-pandemian myötä
lähes kaikki maailman oppilaitokset joko suljettiin tai niissä siirryttiin poikkeaviin
opetusjärjestelyihin, lähinnä etäopetukseen, maalis–huhtikuussa 2020. Tuolloin
annettua verkko-opetusta voisi kutsua hätäetäopetukseksi (Rapanta et al., 2021),
joka oli monin tavoin kuin vastakohta tarkoin suunnitelluille verkkokursseille.
Haasteista huolimatta koronaviruksen aikainen etäopetus teki verkko-oppimisen
mahdollisuudet tutuiksi kaikille opiskelijoille, joten koulutuksen järjestäjillä on
todennäköisesti jatkossa enemmän paineita käyttää joustavia ratkaisuja
opetustarjonnassa. (Ashour et al., 2021; Clary et al., 2022, Lockee & Clark-Stallkamp,
2022).
Teknologian ja tarpeiden muuttumisen myötä verkko-opetuksen tarjonta on
laajentunut pelkistä verkkokursseista erilaisiin joustaviin opetuksen ja oppimisen
tapoihin. Verkko-opetuksessa erilaiset kommunikaatiokanavat voivat tarjota
opiskelijoille joustavuutta ja aikaan sekä paikkaan sitoutumattoman opiskelun
mahdollisuuden. Asynkroninen opetus on joustavaa oppijalle, mutta se vaatii paljon
itseohjautuvuutta ja motivaatiota ja sisältää riskin opintojen viivästymiseen ja
keskeytymiseen. Asynkronisessa opetuksessa myös vuorovaikutuksellisten elementtien
lisääminen opetukseen on haastavaa. Synkroninen opetus taas voi olla parempi
vaihtoehto yhteisöllisyyden rakentamisen ja verkostoitumisen helpottuessa, mutta
sitoutuminen tiettyihin opiskeluaikoihin voi rajoittaa osallistumismahdollisuuksia.
Tässä raportissa käytämme verkko-opetusta sateenvarjoterminä, joka kattaa kaikki
sellaiset opetuksen tavat, joissa ainakin osa opetuksesta tapahtuu verkkovälitteisesti.
Siihen kuuluvat sekä asynkroniset että synkroniset kurssit, monimuoto-opetus ja
MOOC:it (massive open online courses) eli kaikille avoimet verkkokurssit, kuten Martin
ja Oyarzun (2017) kuvaavat. Monimuoto-opetus (Anthony, Kamaludin, Romli et al.,
2022) eli kasvokkaisopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistäminen on noussut viime
vuosina suosituksi opetustavaksi. Termiä käytetään usein synonyymina
hybridiopetukselle (Saichaie, 2020). Hybridimallit (HyFlex) kuitenkin viittaavat
kursseihin, joilla opiskelijat voivat itse valita, osallistuvatko opetukseen kampuksella vai
verkkovälitteisesti (Beatty, 2019). Eyal ja Gil (2022) perehtyvät artikkelissaan
syvällisemmin hybridioppimisen eri näkökulmiin ja muotoihin.
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Tarjotun verkko-opetuksen laadulla on opiskelijan näkökulmasta suuri merkitys.
Laadun tulisi ulottua kurssien, ohjeiden, tuen prosessien ja käytettävissä olevien
resurssien tasolle. Kun opiskelijoilla on monia erilaisia tapoja saavuttaa oppimisen
tavoitteitaan, korkeakoulutuksen tärkeäksi tehtäväksi tulee arvioida, todentaa ja
tehdä näkyväksi tarjoamansa verkko-opetuksen laatua. Verkko-opetuksen
suunnittelu ja toteuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, ja haasteita on eri
tasoilla, mm. (Rasheed, Kamsin & Abdullah, 2018; Martin, 2022):
• Opiskelijalla voi olla haasteita esimerkiksi itsesääntelyn ja tehtävien
viivästymisen, eristäytymisen tunteen, ohjaajan puuttumisen takia. Kurssit
voivat olla huonosti suunniteltuja, jolloin opiskelijan on vaikea saada selvää
ohjeista ja tavoitteista.
• Tiedekunta tai yksikkö saattaa pelätä lisääntyvää työmäärää ja verkkoopetukseen liittyvän teknologisen osaamisen ja riittävän koulutuksen,
kannustimien ja tunnustuksen puutetta. Verkkokurssien suunnitteluun
tarvitaan aikaa, resursseja ja tukea. Lisäksi haasteena voivat olla negatiiviset
uskomukset, kuten skeptisyys verkkokurssien tehokkuutta kohtaan ja
teknologian näkeminen esteenä.
• Organisaation tasolla haasteena voi olla opetushenkilökunnan sitouttaminen
verkko-opetukseen, tehokkuuden mittaaminen sekä sopivan ja riittävän
teknologian ja ammatillisen kehityksen tarjoaminen.
Kun kiinnostus verkko-opetusta kohtaan on kasvanut, sekä käytännön toimijat että
tutkijat ovat pyrkineet muotoilemaan parhaita käytäntöjä ja standardeja
verkkokurssien suunnitteluun. Monet verkossa hyviksi havaituista opetusstrategioista
ovat samoja, joita pidetään tehokkaina kasvokkain opetettaessa (Lockman &
Schirmer, 2020). Siitä huolimatta verkkoympäristö tarjoaa sekä ainutlaatuisia
mahdollisuuksia että haasteita, ja pandemia on paljastanut tarpeen puuttua niihin
esimerkiksi parantamalla organisaation teknologista infrastruktuuria ja lisäämällä
opettajien pedagogista ja teknologista osaamista sekä opiskelijoiden
mahdollisuuksia oppia (Chiu, Lin & Lonka, 2021).
Anthony ja muut (2022) listaa monimuoto-opetuksen menestystekijöitä, kun taas
Saichaie (2020) listaa kurssin suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten opettajan ja
opiskelijan valmiudet, oppimistavoitteet, aikataulun suunnittelu, vuorovaikutus ja
osallistaminen, teknologian käyttö ja arviointi. Ossiannilsson & Landgren (2012)
esittävät kuusi laadun osatekijää: koulutusohjelman suunnittelu, kurssin suunnittelu,
kurssin toteutus, opiskelijoiden tuki sekä opettajan, henkilökunnan ja johdon saama
tuki. Aiemman kirjallisuuden systemaattisessa katsauksessa Lockman ja Schirmer
(2020) tunnistivat samoin viisi pääteemaa: kurssin suunnittelu, opiskelijoiden tuki,
tiedekunnan pedagogiikka, opiskelijoiden sitoutuminen ja opiskelijoiden
onnistumiseen liittyvät tekijät. Kurssin suunnittelussa tulisi myös huomioida
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saavutettavuus, osallistaminen sekä monikulttuurisuuteen liittyvät tekijät (Martin,
2022). Monia muitakin vastaavia viitekehyksiä, ohjeita ja kriteereitä on julkaistu
ohjaamaan laadukkaan verkko-opetuksen suunnittelua.
Kansainvälisiä kehyksiä voidaan käyttää kansallisten kriteerien pohjana, mutta
paikallisia kriteerejä kehitettäessä on otettava huomioon kulttuuriin, kontekstiin,
koulutusjärjestelmään jne. liittyvät erot. Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on
korkeakoulujen yhteinen opintotarjotin, joten tarve kansallisen kriteeristön
kehittämiselle on suuri.
Tässä raportissa teemme yhteenvedon korkeakoulujen verkko-opetuksen laadun
kehittämisen nykyisistä käytänteistä. Raportti koostuu kolmesta osasta. Ensin
tarkastellaan laadukkaan verkkokoulutuksen keskeisiä näkökohtia aiheeseen liittyvän
tutkimuksen pohjalta. Sitten luomme katsauksen Suomessa ja ulkomailla käytettyihin
laatukriteereihin. Lopuksi esitämme näiden kartoitusten perusteella ehdotuksia
seuraavaksi vaiheeksi Digivisio 2030:n kansallisten laatukriteerien suunnitteluun.

2. Laatu opintojen suunnittelussa
2.1. Opiskelijan näkökulma
Martin (2022) esittää, että verkkokursseja on suunniteltava, kehitettävä, fasilitoitava ja
arvioitava opiskelijalähtöisesti. Tarpeet voivat olla erilaiset kuin kampuksella
opiskelevilla opiskelijoilla esimerkiksi opiskelijan ominaisuuksien, tavoitteiden ja
sitoutumisen suhteen. Ossianilsson & Landgren (2012) jakavat opiskelijoiden tarpeet
seitsemään osatekijään: osallistuminen, joustavuus, saavutettavuus, läpinäkyvyys,
vuorovaikutus, personointi ja tuottavuus.
Joustavuus on yksi tärkeimmistä verkko-opetuksen näkökulmista ja sitä voidaan
tarkastella paikan (missä?), ajan (milloin) ja esitystavan (miten?) suhteen.
Joustavuuden lisääntyminen voi tuoda uudenlaisia oppijoita mukaan, koska se
esimerkiksi voi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista (Yoo & Huang,
2013), mikä on tärkeää elämänikäisen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamisen
kannalta.
Joustavuus lisää opiskelijan autonomian tunnetta, mutta samalla verkko-oppiminen
perustuu opiskelijan omaan kykyyn hallita prosessia, ottaa vastuuta oppimisesta,
vuorovaikutuksesta ja ymmärtämisen kehittämisestä käyttämällä aktiivisesti
digitaalisia resursseja (Hartnett, 2016). Opiskelijan itseohjautuvuus ja motivaatio ovat
kriittisiä tekijöitä verkko-oppimisessa (Chiu & Hew, 2018; Rasheed et al, 2020).
Opiskelijoiden on kuitenkin usein vaikea keskittyä verkkokontekstissa, koska esimerkiksi
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tylsistyminen, ajanhallinnan ongelmat, vuorovaikutuksen puute, epäsopivat
kurssimateriaalit, yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät huolet ja itseohjautuvuuden
puute häiritsevät oppimista. (Liang et al., 2020; Mishra et al., 2020, Goopio and
Cheung, 2020). Tunne eristäytymisestä on myös ongelma (Carolan et al., 2020).
Nämä haasteet vaikuttavat keskeyttämisen lisääntymiseen. Esimerkiksi
monimuotokurssien opiskelijoilla havaittiin 1,2⎻1,6-kertainen todennäköisyys pysyä
kurssilla verrattuna täysin verkossa opiskeleviin, kun taas pelkästään kasvokkain
opiskelevilla kurssilla pysyminen oli 1,3⎻1,6 kertaa todennäköisempää kuin pelkästään
verkossa opiskelevilla (James, Swan & Daston, 2016). Samaten vaikka MOOCkursseille ilmoittautuu paljon opiskelijoita, yli 90 % ei saa kurssia koskaan suoritettua
(Eriksson et al., 2017; Narayanasamy & Elçi, 2020) ja suorittamisprosentit vaihtelevat
yleensä 3 ja 15 prosentin välillä (Deshpande & Chukhlomin, 2017; Badali et al., 2022).
Joustavuuden kääntöpuolena ovat siis haasteet sitoutumisessa ja motivaatiossa.
Perustuen sitoutumiseen liittyvän tutkimuksen kartoitukseen, Redmond ja kollegat
(2018) kehittivät viitekehyksen, joka sisältää viisi verkko-oppimisen sitoutumisen
tyyppiä: sosiaalinen, kognitiivinen, behavioraalinen, yhteistoiminnallinen ja
emotionaalinen (ks. Kuvio 1).

Kuvio 1: Verkko-oppimiseen sitoutuminen (Redmond et al., 2018).

Mahdollisuuksien tarjoaminen ja kannustaminen vuorovaikutukseen, osallistumiseen,
yhteisöllisyyteen, yhteistyöhön, viestintään ja läsnäoloon on siis tärkeää verkkoopetuksen suunnittelussa (Martin, 2022). Opiskelijoita täytyy aktivoida sekä yksilö- että
ryhmätasolla. Vaikka yhteistoiminnallisuuden ja yksilöllisen joustavuuden
yhdistäminen onkin teknologian osalta mahdollista, se voi silti olla käytännössä
haastavaa (Castro, 2019). Champaign ja muut (2014) havaitsivat, että mitä
enemmän opiskelijat käyttävät aikaa verkkoresurssien parissa, sitä parempaa
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käsitteellinen oppiminen on. Opiskelijoiden sitouttamiseksi materiaaliin sisällön tulisi
olla motivoivaa ja kurssilla tulisi myös jatkuvasti vaatia opiskelijoita käyttämään aikaa
verkkoresurssien avulla opiskeluun (Wu, 2016).

2.2. Kurssin näkökulma
2.2.1.

Kognitiivinen kuormitus
Ajan ja paikan joustavuuden lisäksi tarvitaan sisällön esittämistavan (miten?)
joustavuutta. Tämä kysymys on tullut tärkeämmäksi teknologian mahdollistaessa
sisällön esittämisen uudenlaisilla tavoilla. Esimerkiksi tällä hetkellä oppimisanalytiikan
odotetaan helpottavan personoitujen ja mukautettujen oppimispolkujen luomista.
Sisällön esittämistapaa voidaan kuitenkin varioida myös ilman uusimman tekniikan
käyttöä. Yleisiä kysymyksiä verkko-opetuksen suunnittelussa ovat esimerkiksi
videoiden sopiva pituus ja pitäisikö materiaali esittää kerralla vai pienempinä osina.
Tällaiset kysymykset eivät liity niinkään teknologiaan vaan enemmänkin
pedagogiikkaan ja ns. kognitiiviseen kuormitukseen eli siihen, kuinka paljon tietoa
ihmisen työmuisti pystyy käsittelemään, koska ylikuormittunut muisti estää
ymmärtämistä, oppimista ja mieleenpainamista (Sweller, 2011).
Kognitiivisen kuormituksen teoria voi toimia kurssin suunnitteluvaiheessa apuna, kun
halutaan vähentää opiskelijoiden kuormitusta (Caskurlu et al, 2020). Alla
tarkastelemme joitakin kognitiiviseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat
relevantteja verkko-opetuksen suunnittelussa perustuen Swellerin (2020) and
Caskurlun (et al, 2020) artikkeleihin:
• Jos useita tietolähteitä käytetään yhdessä, mutta niitä ei voida esittää yhtenä
lähteenä, tieto tulee tarjota eri kanavien kautta (esim. visuaalisesti ja
auditiivisesti). Työmuistilla on eri prosessori visuaaliselle ja auditiiviselle
informaatiolle, joten molempien kanavien käyttäminen yhtä aikaa voi
vähentää kognitiivista kuormaa (modaalisuuden vaikutus). Samaan tapaan
opiskelijoiden voi olla tarpeen käyttää useampia informaation lähteitä ja he
joutuvat jakamaan tarkkaavaisuuttaan, joten toisiinsa liittyvä tieto tulee
sijoittaa lähekkäin ajan ja paikan suhteen (huomion jakamisen vaikutus).
Tämä voi asettaa haasteita opiskeluun pieneltä ruudulta tai mobiililaitteilla
(Curum & Khedo, 2021). Kaikkea informaatiota, joka ei ole oppimisen
kannalta relevanttia, tulisi välttää lisäämästä materiaaliin ja tarjota
ainoastaan oppimisen kannalta välttämätöntä materiaalia (redundanssin
vaikutus).
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• Aloittelijoita pitäisi opastaa uusien ongelmien ratkaisemisessa sekä
rakentamaan toimivia ratkaisuja osaamisensa kehittämiseksi (toimivien
esimerkkien vaikutus). Kun opiskelijoiden osaaminen lisääntyy, ohjauksen
määrää tulisi vähentää (ohjauksen vähenemisen vaikutus) ja vähitellen
aloittelijalle olennaisesta informaatiosta tulee opiskelijalle tarpeetonta ja sitä
vältetään antamasta (asiantuntemuksen käänteinen vaikutus). Ohjeistukset
tulee mukauttaa opiskelijan osaamisen tasolle. Oppimisanalytiikan avulla
voidaan luoda automaattisesti personoituja ja mukautettuja oppimisen
polkuja, mikä on mahdotonta ilman uusimman teknologian hyödyntämistä.
• Laajat aineistot ja monimutkainen tietoaines voivat vaatia opiskelijoilta
liikkumista edestakaisin, ja jo käsiteltyjen tietojen pitäisi olla helposti saatavilla.
Visuaalinen ja pysyvä informaatio voi näin ollen olla parempi kuin auditiivinen
informaatio, joka on ohimenevää/ei pysyvää (transientin informaation
vaikutus). Tällä on merkitystä verkkokursseja suunniteltaessa, sillä esimerkiksi
kirjallinen tieto on helppo muuntaa transientiksi ääneksi tai pysyvät kaaviot
transienteiksi animaatioiksi. Jos esitettävä tiedon määrä on suuri ja tieto on
monimutkaista, vaikutus oppimiseen voi olla negatiivinen. Vaikutus viittaa
myös siihen, että transientit tiedot tulisi esittää pienempinä paloina. Yleisesti
ottaen oppijan tulisi kyetä käsittelemään (monimutkainen) oppitunti
lyhyemmissä ja paremmin hallittavissa osissa eikä yhtenä jatkuvana
kokonaisuutena. Nämä osat esitetään sitten yksi kerrallaan (segmentoinnin
vaikutus). Samoin oppijoiden tulisi antaa aloittaa yksinkertaisista tehtävistä ja
edetä kohti monimutkaisempia (jaksotuksen vaikutus).
Vaikka nämä ajatukset pitävät edelleen paikkansa, tutkimus on myös haastanut
ajatuksen siitä, että pelkkä häiritsevän tai merkityksettömän tiedon vähentäminen
johtaisi parempaan oppimiseen, ja jopa päinvastaisia tutkimustuloksia on saatu
(Skulmowski & Xu, 2022). Päinvastaiset tulokset liittyvät enimmäkseen runsaan
oppimateriaalin käyttämiseen verkkokursseilla, minkä on osoitettu lisäävän
kognitiivista kuormitusta, mutta samalla edistävän motivaatiota ja oppimista.
Skulmowskin & Xun (2022) tutkimus interaktiivisen oppimismedian käytöstä osoittaa,
että yksinkertaistetuin ja suorin tapa esittää informaatiota ei aina ole paras, koska
interaktiivisuutta voidaan hyödyntää opiskelijoiden sitouttamisessa ja motivoimisessa
oppimiskokemuksiin. Samoin immersiivisyyden hyödyntäminen voi lisätä oppilaiden
nautintoa ja motivaatiota, kun taas suuri määrä yksityiskohtia voi helpottaa
oppimista. Toinen esimerkki liittyy redundanssin vaikutukseen. Vastoin edellä
mainittua tutkimuksessa havaittiin, että teksti ja ääni yhdessä johtavat parempaan
muistamiseen verrattuna tekstiin ja ääneen erikseen.
Myös ylimääräiset ja jopa puhtaasti koristeelliset elementit voivat parantaa
suorituskykyä positiivisten tunteiden kautta. Motivaationäkökulma näyttää olevan
tärkeässä roolissa, sillä digitaaliset oppimismediat pyrkivät usein tarjoamaan
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motivoivia rajapintoja ja vaikuttamaan positiivisesti oppilaiden sitoutumiseen.
Tutkimukset (esim. Xu et al., 2020) viittaavat siihen, että motivaation lisääntyminen voi
tehdä visuaalisten, ylimääräisten elementtien lisäämisen materiaaliin kannattavaksi,
vaikka se lisääkin kognitiivista kuormitusta. Pienemmällä näytöllä koristeelliset ja
sisällön kannalta tarpeettomat elementit voivat kuitenkin saada sisällön näyttämään
liian täyteen ahdetulta ja vaikuttamaan päinvastaisesti (Curum & Khedo, 2021).
-Kaiken kaikkiaan kognitiivisesta kuormituksesta käytävässä keskustelussa korostetaan
oppijakeskeisen lähestymistavan tarvetta materiaalien ja kurssien suunnittelussa, jossa
otetaan huomioon opiskelijoiden kokemustaso ja riisutaan pois sellaista tietoa, joka ei
tuota oppimiselle lisäarvoa.

2.2.2.

Standardisointi, johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys
Opiskelijat arvostavat kurssien organisointia, koska se edistää menestystä
verkkokursseilla (Fayer, 2014). Opiskelijat arvostavat myös, jos kurssilla tarjotaan selkeä
yleiskatsaus kurssista ja jos kaikki kurssit noudattavat johdonmukaista, yhteistä
kurssirakennetta (Young ja Norgard, 2006; Lewis, 2021). Kun verkkokurssin suunnitelma
ei aiheuta ahdistusta vaan on käytännöllinen ja oppimisen polku looginen, se
vähentää opiskelijoiden keskeyttämistä sekä lisää interaktiota ja sinnikkyyttä.
(Kamaruddin & Sulaiman, 2017; Stanford-Bowers, 2008). Ralston-Berg & Braatz (2021)
vertaavat tätä siihen, että ihmiset odottavat löytävänsä elintarvikkeita enemmän tai
vähemmän samoista paikoista, jos käyvät vieraassa ruokakaupassa, joka kuuluu
samaan brändiin kuin se myymälä, jossa normaalisti asioivat.
Ralston-Bergin & Braatzin (2021) mukaan standardointi, läpinäkyvyys,
johdonmukaisuus ja rakenne ovat hyödyllisiä paitsi oppijoille, myös opettajille ja
suunnittelijoille. Ralston-Berg ja Braatz listaavat keskeiset kysymykset, jotka tulisi ottaa
huomioon eri tasoilla (koulutusohjelma, kurssi, moduuli, jaksotus, sivu, sivun yksittäiset
elementit) verkko-opetusta suunnitellessa. Huomioimalla suunnittelussa jokaisen tason
voidaan luoda yhtenäinen verkkoympäristö. He ehdottavat esimerkiksi kurssikartan
käyttöä sisällön suunnitteluun ja järjestämiseen.
Digitalisaation ja saatavilla olevan tiedon lisääntyminen herättää myös uusia eettisiä
kysymyksiä turvallisuudesta ja tietosuojasta (Garcia-Morales, Garrido-Moren & MartínRojas, 2021). Korkeakoulujen on ratkaistava näitä kysymyksiä kehittämällä
käytänteitä läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja turvallisen, luotettavan verkkooppimisympäristön luomiseksi (Jensen, 2019).

Digivisio 2030 — Tehdään oppimiselle tulevaisuus.

digivisio2030.fi

Verkko-opetuksen laatukriteerit

10 (40)

18.8.2022

2.2.3.

Saavutettavuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus
Graham (2016) listaa kolme tapaa, miten teknologia voi toimia osallisuuden ja tasaarvon edistäjänä koulutuksessa: 1) koulutuksen toimintatapojen monimuotoisuuden
lisääminen; 2) koulutuksen demokratisointi ja esteiden vähentäminen; ja 3) oman
oppimisen yksilöllisen hallinnan tehostaminen sisällön, toteutustapojen ja
oppimistahdin suhteen.
Eri käyttäjäryhmien huomiointi nostetaan esiin esimerkiksi Suomen
yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014 § 6), jossa todetaan, että koulutuksen järjestäjän on
arvioitava toimintansa yhdenvertaisuutta ja kehitettävä sen toteutumista
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Vuonna 2019 päivitetty laki digitaalisten
palveluiden tarjoamisesta (306/2019) määrittelee minimitason julkisten aineistojen
saavutettavuudelle (AVOTT ja TSV, 2021). Laki perustuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin
ja velvoittaa erityisesti organisaatiota saavutettavuuden osalta. Organisaation, jota
laki koskee, on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia sekä laadittava ja
julkaistava saavutettavuudesta seloste, jossa ilmoitetaan puutteista ja myös
palautteenantomahdollisuudesta. Organisaatio mm. määrittelee, miten
saavutettavuus toteutuu sen toiminnassa, tarjoaa resurssit sen toteuttamiseen sekä
järjestää tukea ja ohjeistusta.
Käytännössä laki velvoittaa noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja
AA-tason kriteerejä, jonka tavoitteena on varmistaa että 1) verkkosisältöä voi
käyttää avustavilla teknologioilla (esim. ruudunlukuohjelmilla), 2) erilaiset käyttäjät
voivat käyttää sisältöjä ja toimintoja mahdollisista rajoitteista huolimatta, sekä 3)
sisältö toistuu oikein eri laitteilla. Aluehallintovirasto (n.d.) toteaa kuitenkin, että
"saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei takaa, että digipalvelu olisi kaikille
ihmisille saavutettava tai helppokäyttöinen. Digipalvelulain
saavutettavuusvaatimusten noudattamisella voidaan parantaa erityisesti sitä, että
verkkosivua tai mobiilisovellusta voi ylipäänsä käyttää erilaisilla laitteilla ja avustavilla
teknologioilla."
Vaatimukset koskevat myös koulutusorganisaatioita. Ottaen huomioon, että
esimerkiksi moni opiskelija käyttää mobiililaitteita, verkko-opetuksen järjestäjä tulisi
varmistaa, että sisällöt ovat saavutettavia, käytettäviä ja näyttävät hyviltä myös
mobiililaitteella (Curum & Khedo, 2021). Mobiilioppiminen on opiskelijalähtöistä
(Attenborough ja Abbott, 2018), ja oppilaitosten, kurssien suunnittelijoiden ja
opettajien on huomioitava ja tuettava mobiililaitteiden käyttöä. Rohkaisemalla
opettajia tarkastelemaan kurssien käytettävyyttä myös mobiililaitteilla
yhteensopivuuden, sisällön luettavuuden, formaatin optimoinnin ja navigoinnin
näkökulmasta voidaan parantaa opiskelijoiden käsitystä verkko-opetuksesta ja lisätä
heidän tyytyväisyyttään (Baldwin & Ching, 2020).
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Toisena esimerkkinä voidaan mainita video- ja äänisisällöt, jotka lain mukaan pitää
tarjota myös tekstimuodossa, sillä kaikki eivät näe/kuule video- tai audiotiedostoja.
Opetuksessa ja rajatun ryhmän sisällä voi AVI:n mukaan
(https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/mitapalveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/) kuitenkin tilapäisesti käyttää sisältöjä, jotka eivät
ole vaatimusten mukaisia. Tämä mahdollistaa videon ja muiden formaattien käytön
opetus- ja oppimistarkoituksessa sekä uusien palvelujen ja sisältöjen kokeilemisen.
Tilapäisyys ei kuitenkaan voi jatkua useampia vuosia. Similä (2021) toteaa, että
korkeakouluissa on tarve ytimekkäälle, systemaattiselle ja kohdennetulle tiedotukselle
ja koulutukselle, selkeille pelisäännöille sekä konkreettisille työohjeille.
Saavutettavuus ei koske ainoastaan teknologian käyttöä. UDL (Universal design for
learning) on opetuksen suunnittelun viitekehys, joka keskittyy erityisesti osallisuuteen,
saavutettavuuteen ja tasa-arvoon (Rose et al., 2006). UDL:n tavoitteena on ottaa
huomioon erilaisten ihmisten tarpeet ja poistaa esteitä jo suunnitteluvaiheessa sen
sijaan, että haasteet joudutaan myöhemmin korjaamaan yksilöllisen mukauttamisen
kautta. UDL tunnustaa, että opiskelijoilla on erilaisia taitoja, kokemuksia ja
lähestymistapoja, ja painottaa siksi joustavaa ja muokattavissa olevaa sisältöä, jota
voi esittää monella eri tavalla. Teknologiapohjaiset ympäristöt sopivat hyvin tähän
tarkoitukseen. UDL tarjoaa useita keinoja 1) esitystapaan, 2) toimintaan ja ilmaisuun
sekä 3) sitouttamiseen. Joillekin opiskelijoille jotkin esitysmuodot ovat täysin
saavuttamattomia vamman vuoksi, kun taas toisille esimerkiksi henkilökohtaiset
mieltymykset, kulttuuri tai kieli tekevät jotkin muodot helpommin saavutettaviksi kuin
toiset. Samoin jotkut opiskelijat voivat ilmaista itseään paremmin joidenkin välineiden
avulla ja hyötyä erilaisesta tuesta, palautteesta tai ohjauksesta. Kaikki opiskelijat eivät
myöskään tarvitse samanlaisia ulkoisia palkkioita, opiskelun olosuhteet ovat erilaisia
eikä opiskelijoiden sisäinen motivaatio kehity samoista asioista. Joitakin opiskelijoita
sitouttaa spontaanisuus, yhteistoiminnallisuus, haasteet tai riskit, jotka puolestaan
voivat olla pelottavia toisille.
Koska verkkokurssit voivat houkutella ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kulttuurit ja
kokemukset, kurssien suunnittelussa on otettava huomioon monimuotoisuus, jotta
kaikki opiskelijat tuntevat olevansa mukana. Esimerkiksi Lewis (2021) korostaa tarvetta
luoda kulttuurisesti osallistavia materiaaleja, kuvia ja muita resursseja, jotka on
suunniteltu tukemaan erilaisten oppijoiden oppimistarpeita. Esimerkiksi hän ehdottaa,
että opettaja käyttää kuvia ihmisistä, jotka muistuttavat oppilaiden yhteisössä olevia
ihmisiä ja muista, joiden kanssa he tulevat olemaan vuorovaikutuksessa työpaikalla.
Tällainen yksinkertainen lähestymistapa antaa eri taustoista tuleville opiskelijoille
yhteenkuuluvuuden tunteen. Vastaavasti, jos kurssia markkinoidaan kenelle tahansa
sopivaksi ilman edellytyksiä, niin pitäisi olla myös käytännössä. Lewis (2021) ehdottaa,
että ammatillisen kehittämisen ohjelmia ja kursseja tulisi tarjota, jotta korkeakoulujen

Digivisio 2030 — Tehdään oppimiselle tulevaisuus.

digivisio2030.fi

Verkko-opetuksen laatukriteerit

12 (40)

18.8.2022

henkilökunnalle voitaisiin hankkia osaamista, jota tarvitaan kulttuurisesti osallistavan
kurssisisällön suunnitteluun.
Erilaiset opetusmuodot voivat aiheuttaa saavutettavuuden ja osallisuuden haasteita.
Esimerkiksi hybridiopetuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sopivien
pedagogisten strategioiden ja teknologian suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta
opiskelijoiden oppimiskokemukset ovat vertailukelpoisia verkossa ja kampuksella
(Cain, Bell & Cheng, 2016). Vaikka hitaampi tahti ja toisto voivat olla hyödyksi
etäopiskelijoille, paikan päällä opiskelevat voivat kokea ne negatiivisina asioina
(Bower et al., 2015). Verkkokokouksissa ääni on erityisen tärkeä – kaikkien
opiskelijoiden tulee kuulla toisiaan ja opettajaa hyvin riippumatta siitä, missä he
osallistuvat. Pienillä opiskelijaryhmillä paikan päällä tämä voidaan järjestää melko
helposti yhdellä monisuuntaisella kaiutinmokrifonilla, mutta suuremmille ryhmille
tarvitaan muita ratkaisuja (Zydney, McKimm, Lindberg & Schmidt, 2019).
Etäopiskelijat voivat tuntea olonsa ulkopuoliseksi, varsinkin kun he kohtaavat teknisiä
vaikeuksia ilman välitöntä tukea, kun taas paikan päällä olevat opiskelijat voivat
tuntea itsensä laiminlyödyiksi, jos opettaja käyttää paljon aikaa etäopiskelijoiden
ongelmien ratkaisemiseen (Huang, Shu, Zhao & Huang, 2017). Raes, Detienne,
Windey ja Depaepe (2018) havaitsivat tutkimuskatsauksessaan, että
etäopiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi on yleensä vaikeampaa kuin kasvokkain
opiskelevien. Etäopiskelijat tarvitsevat enemmän rohkaisua, jotta he pystyvät
samanaikaisesti luomaan jonkinlaisen suhteen tai yhteyden muiden etäopiskelijoiden,
opettajien, paikan päällä opiskelevien ja organisaation kanssa (Ramsey, Evans &
Levy, 2016).

2.3. Opettajan näkökulma
2.3.1.

Video opetuksessa
Suuri osa verkkokurssien viestinnästä tapahtuu tekstin välityksellä, kuten sähköpostilla
tai asynkronisilla keskustelupalstoilla. Huolimatta tekstipohjaisen asynkronisen
viestinnän eduista (esim. harkinta-aika, puhtaaksikirjoittaminen, selkeys), se voi olla
myös haastavaa esimerkiksi monitulkintaisuuden, visuaalisten vihjeiden puutteen ja
keskusteluun kuluvan ajan vuoksi. Videota käytetään usein korvaamaan luentoja
verkossa, joko etukäteen nauhoitettuna tai reaaliajassa, koska niiden on väitetty
lisäävän oppijan tarkkaavaisuutta, muistamista, oppimista ja tyytyväisyyttä (Wang &
Antonenko, 2017).
Belt and Lowenthal (2021) ovat kartoittaneet videon käyttöä verkko-opetuksessa.
Valmiiksi äänitetyt, asynkroniset videoluennot antavat opiskelijoille enemmän
hallintaa siihen, miten ja milloin he katsovat luennon, ja he voivat toistaa sen osia niin
monta kertaa kuin haluavat. Tällaisia videoita voidaan käyttää myös käänteisessä
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opetuksessa. Valmiiksi tallennettujen videoiden luominen vaatii melko paljon aikaa ja
resursseja ja vaikeuttaa opiskelijoiden sitoutumisen seuraamista (Beale et al, 2014), ja
ne voivat myös saada opiskelijat lykkäämään luentojen katsomista (Geri et al, 2014).
Videoiden optimaalinen pituus on ollut suosittu tutkimusaihe, mutta ideaalipituus on
edelleen epäselvä. Yleensä opiskelijat kuitenkin suosivat lyhyempiä videoita (Beale
et al., 2014; Murphy & Stewart, 2015), jotka ovat alle 10 minuuttia (Ozan & Ozarslan,
2016; Manasrah et al., 2021). Interaktiivisuuden, kuten tietokilpailujen tai gallupien
lisääminen asynkronisiin videoluentoihin voi lisätä opiskelijoiden pysyvyyttä ja
sitoutumista (Fleischmann, 2020), ja sitä arvostavat myös opiskelijat (Valenti et al.,
2019). Jos näytöllä on yhtä aikaa liikaa interaktiivisia ja muita elementtejä, sillä voi
kuitenkin olla negatiivinen vaikutus (Fish et al, 2016).
Kun käytetään synkronisia videoluentoja, verkko-opetus muistuttaa enemmän
kasvokkain tapahtuvaa opetusta (Wang & Huang, 2018). Synkronisuus myös edistää
interaktiivisuutta ja yhteisöllisyyden kehittymistä (Martin & Parker, 2014). Tutkimukset
ovat kuitenkin myös osoittaneet (Olson ja McCracken, 2015), että synkronisten
videoluentojen lisäämisestä asynkronisiin verkkokursseihin syntyvät kustannukset
voivat olla tarpeeton investointi suhteessa opiskelijoiden saavutuksiin ja yhteisön
rakentamiseen. Synkronisten luentojen aikavaatimukset voivat olla ongelmallisia,
samoin kuin edelleen toistuvat tekniset ongelmat (epävakaa nettiyhteys, viivästynyt
kuva, epäselvä ääni (Dahlstrom-Hakki, Alstad & Banerjee, 2020). Olson ja McCracken
(2015) havaitsivat, että opiskelijoiden mikrofonien mykistäminen sisääntulon
yhteydessä voi vähentää yleisiä teknisiä ongelmia videoneuvotteluissa (esim.
taustamelu ja kilpailevat äänet), mutta se voi samalla myös vähentää spontaania
keskustelua.
Synkronisten luentojen aikana käytettävästä tekstipohjaisesta chatista on ristiriitaisia
kokemuksia. Joillekin opettajille se on mukava ja jopa hyödyllinen lisä (Hoffman,
2019), kun taas toisten mielestä se on häiritsevä tai sen käyttö on jopa ylivoimaista
(Cooner, 2010). Ratkaisuksi on ehdotettu luennon järjestämistä niin, että assistentti,
kollega tai opiskelija hallitsee chattia. Opiskelijat pitävät kuitenkin mahdollisuudesta
keskustella luentojen aikana, koska se voi parantaa opiskelijan ja ohjaajan sekä
opiskelijan ja opiskelijan välistä viestintää ja tarjota välittömän palautteen
mekanismin (Martin, Parker & Deale, 2012).
Myös videon formaattia on tutkittu. Havainnot viittaavat siihen, että videoluennot,
joissa ohjaaja oli läsnä (sijoittelusta riippumatta), motivoivat opiskelijoita enemmän
kuin videoluennot, joilla ohjaajan videokuva ei näy, ja että suorituskyky ja tyytyväisyys
ovat korkeimmat, kun opettaja näkyy näytön oikealla puolella (Zhang et al., 2021).
Opettajien näkyminen videoissa voi myös parantaa oppimistuloksia (Yu, 2021). Tämä
ei kuitenkaan edellytä, että ohjaaja on näkyvissä koko videon ajan. Jatkuva läsnäolo
saattaa pikemminkin saada oppilaat kyllästymään kasvojen näkemiseen, kun taas
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opettajien ajoittainen läsnäolo videossa voi rentouttaa oppilaita ja pidentää
tarkkaavaisen seuraamisen aikaa. Videon esityspaikalla voi myös olla erilaisia
vaikutuksia oppilaiden käsityksiin ja myöhempään suoritukseen, erityisesti siihen,
miten opiskelijat muodostavat yhteyden ohjaajaansa ja millainen suhde opettajan
kanssa kehittyy. Virtuaalisten taustojen käyttöä on tutkittu melko vähän (Belt &
Lowenthal, 2021). Ne voivat joko heikentää yhteyttä epäluonnollisuutensa takia tai
luoda sitä, koska tuovat esille esiintyjän persoonallisuutta.
Edelleen jää kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle tuotettu videotallenteen on oltava, jotta
opiskelijan kiinnostus ja huomio säilyvät. Korkealaatuisten videoiden tuottamiseen
liittyy teknisiä esteitä, joten niiden tuottaminen voi olla tarpeettoman suuri investointi
hyötyyn nähden. Samaan aikaan kouluttajien tulee olla varovaisia liikkuessaan
viihdyttämisen ja kouluttamisen välillä käyttäessään mediana videota (Mayer,
Fiorella & Stull, 2020).

2.3.2.

Fasilitaatio
Fasilitaatio on tärkeä osa opettajan roolia verkkokurssilla ja ajoissa tulevien
vastausten ja palautteen, jatkuvan saavutettavuuden ja läsnäolon ja säännöllisen
kommunikaation merkitystä ei tulisi aliarvioida. Martin, Wang and Sadaf (2018)
kuvaavat 12 fasilitaatio-strategiaa jaoteltuna neljään tyyppiin: sosiaalinen,
johtamiskeskeinen, pedagoginen ja teknologinen (ks. kuvio 2).

Kuvio 2: Fasiliaatiostrategiat verkko-kursseilla (Martin, Wang & Sadaf, 2018)

Esimerkiksi ajoissa olevilla vastauksilla ja palautteella sekä ryhmätyöskentelyllä
näyttää olevan enemmän vaikutusta oppimiseen kuin esimerkiksi synkronisilla
oppimissessioilla ja interaktiivisilla visuaalisilla elementeillä (Martin, Wang, & Sadaf,
2020). Opiskelijat pitävät myös säännöllisiä ilmoituksia/muistutuksia tärkeinä
oppimisensa kannalta (Martin & Bolliger, 2018).
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Video ja erityisesti mahdollisuus nähdä ja kuulla toisia voi yleensä auttaa
kehittämään ja parantamaan sosiaalista läsnäoloa asynkronisissa ja synkronisissa
videoissa. Tutkimukset viittaavat siihen, että epämuodolliset ohjaajan tekemät videot
voivat auttaa luomaan rennon ja helposti lähestyttävän tunnelman keskustelua
varten. Nauhoitteiden rento, mahdollisesti improvisoitu luonne saattaa luoda
samantyylisiä vastauksia opiskelijoilta joko teksti- tai videomuodossa. Lisäksi tällaiset
videot voivat toimia mallina opiskelijalle, jolloin heidän tekemiinsä videoihin saadaan
toivotunlainen sävy (ks. Clark et al., 2015). Etukäteen nauhoitettuja videoita voidaan
käyttää nopeisiin keskusteluihin verkko- ja monimuotokursseilla, kun taas
videokokoukset tarjoavat mahdollisuuden pitää keskusteluja reaaliajassa.
Keskustelumuodosta riippumatta opettajan sosiaalinen ja ohjaava läsnäolo on
olennaista akateemisen keskustelun kehittymiselle. Opettaja voi olla läsnä eri tavoilla
(Tyrväinen, Uotinen & Valkonen, 2021): esim. käyttämällä opiskelijoiden nimiä,
rohkaisemalla opiskelijoita, ilmaisemalla kiitollisuutta ja tunnustusta opiskelijoiden
tekemää työtä kohtaan, selittämällä eri toimintoja, selventämällä ja tiivistämällä
sisältöjä sekä vastaamalla teknisiin huolenaiheisiin.
Synkroniset keskustelut verkkokursseilla tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden pitää
yhteyttä reaaliajassa, mutta vähentävät opiskelijan valinnan mahdollisuuksia
vaatimalla läsnäoloa tiettynä aikana ja mahdollisesti tietyssä paikassa. Opiskelijat
kuitenkin pitävät enemmän synkronisesta vuorovaikutuksesta esimerkiksi ryhmätöissä,
koska keskustelut ovat henkilökohtaisempia ja luonnollisempia, joten yhteishengen
rakentaminen on helpompaa (Rockinson-Szapkiw & Wendt, 2015). Zydney, McKimm,
Lindberg & Schmidt (2019) esittävät, että breakout-sessiot voivat saada opiskelijan
kokemaan oppimisympäristön enemmän omakseen. Bower ja muut (2015)
raportoivat, että hybridikontekstissa läsnäolon tunne lisääntyy, kun kaksi
opiskelijaryhmää sekoitetaan pienissä ryhmätöissä tai breakout-sessioissa. Aiemman
tutkimuksen mukaan tällaiset keskustelut hyödyttävät yleensä enemmän verkkoopiskelijoita kuin kasvokkain opiskelevia (Macharaschwili & Skidmore, 2013).
Fasilitaation kannalta voi olla myös hyötyä virtuaalisista toimistotunneista ja
improvisoiduista tapaamisista, jotka sallivat vapaamuotoisen keskustelun. Ne voivat
luoda rennomman ympäristön ja mahdollisesti auttaa opiskelijoita ja opettajaa
rakentamaan vapaamman ja tehokkaamman vuorovaiktussuhteen verkkokursseilla.
Opiskelijat eivät kuitenkaan osallistu yhtä todennäköisesti, jos tapaamiset ovat
vapaaehtoisia (Lowenthal, Dunlop & Snelson, 2017).

2.3.3.

Arviointi
UDL:n periaatteiden mukaan tutkijat suosittelevat useiden erilaisten tehtävätyyppien
(esimerkiksi itsenäisen tai ryhmätehtävän) ja arviointitapojen (esimerkiksi portfolion,
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projektin, itsearvioinnin tai vertaisarvioinnin) käyttöä, jotta voidaan ottaa huomioon
erilaiset oppijat (Gaytan & McEwen, 2017). Selkeys on myös ratkaisevaa tehtävissä ja
ohjeiden tulisi sisältää tavoitteet, tehtävät ja arviointikriteerit.
Arvioinnin tulisi olla linjassa oppimistavoitteiden kanssa, joiden taas tulisi olla selkeästi
ilmoitettu ja mitattavissa (Lewis, 2021). Ohjeet ja arviointikriteerit sekä auttavat
opettajaa arvioimaan, kuinka hyvin opiskelija hallitsee tietyn kompetenssin, että
säästämään arviointiin käytettävää aikaa, ja antavat opiskelijalle käsityksen
tehtävän odotuksista ja vaatimuksista. Ohjeista ja kriteereistä tulee selvästi näkyä
oppimistavoitteiden ja tehtävien vaatimusten välinen yhteys, jottei opiskelija
hämmenny odotuksista. Lewis esittää, että koulutuksenjärjestäjille tulisi tarjota
esimerkkejä mahdollisista kriteereistä, jotka ovat linjassa oppimistavoitteiden kanssa.
Arviointi ja palaute perustuu korkeakouluopinnoissa enemmän tekstipohjaiseen
kommunikaatioon (esimerkiksi esseisiin ja tentteihin) kuin muihin
kommunikaatiomuotoihin. Asynkroninen video antaa opiskelijoille ja opettajalle
mahdollisuuden näyttää ja ohjata ymmärtämistä eri tavoilla. Esimerkiksi video on
yleinen ilmaisutapa monille opiskelijoille heidän vapaa-ajallaan, joten he voivat
suhtautua videoiden nauhoittamiseen positiivisesti (O’Connor, 2018; Shih, 2010). Tällä
voi olla positiivinen vaikutus esimerkiksi esiintymistaitoon, kuten lausumiseen,
artikulaatioon ja sanattomaan viestintään (Shih, 2010). Opiskelijoiden videoiden
nauhoittamisen prosessi voi kannustaa omistajuuteen ja vastuunottoon ja siten tukea
syvällisempää oppimista ja rehellisempää vuorovaikutusta (O’Connor, 2018).
Videopalautteesta verkko- ja monimuotokursseilla on myös paljon tutkimusta, joka
viittaa siihen, että videopalaute voi luoda ystävällisen ja affektiivisen tunnelman
(Borup, West & Thomas, 2015) ja auttaa rakentamaan sosiaalista läsnäoloa (Izmirli &
Izmirli, 2019; Thomas et al., 2017). Tämä ei vaadi paljon ajankäyttöä pitkien videoiden
laatimiseen jokaiselle opiskelijalle, vaan sen sijaan opettaja voi tuottaa lyhyitä (noin 3
minuutin) yhteenvetoja palautteen pääteemoista ja julkaista videon koko luokalle
(Bialowas & Steimel, 2019).
Formatiivinen arviointi, kuten lyhyet kyselyt, tarkastukset tai julkaisut keskustelualueella
auttavat tarkkailemaan oppimisprosessia jatkuvasti ja mahdollistavat oikea-aikaiset
interventiot tai muutokset kurssilla, jotta se vastaisi paremmin oppijoiden tarpeita.
Vaikka pieniä parannuksia voidaan tehdä kurssin aikana, suuremmat muutokset
kannattaa tehdä vasta kurssin päätyttyä. Ralston-Berg ja Braatz (2021) painottavat,
että opettajat oppivat jatkuvasti uusia metodeja ja tapoja toteuttaa verkkoopetusta ja jokaisen toteutuskerran jälkeen tulisi olla aikaa kurssin kehittämiseen
opiskelijoiden ja kollegoiden palautteen perusteella, koska kurssi ei ole koskaan
valmis. Iteratiivisten parannusten suunnitteleminen on osa prosessia, ja tutkijat ovat
samaa mieltä siitä, että tämän tulisi olla kollegiaalinen prosessi. Jakamalla kurssien
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kehittämisen strategioita voidaan tehdä useille kursseille sopivia
koulutusohjelmakohtaisia parannuksia. Käytänteiden jakaminen on myös tärkeää
standardisoinnin ja johdonmukaisuuden näkökulmasta. Ohjeistukset, kriteeristöt ja
arvioinnin viitekehykset ovat tärkeitä työkaluja kurssin arvioinnissa. Esimerkiksi Martin ja
muut (2021) ovat luoneet ja validoineet verkkokurssin suunnittelun elementtejä varten
OCDE-instrumentin, joka koostuu 38:sta kysymyksestä, joihin vastataan likertasteikolla.

2.4. Organisaation näkökulma
Koulutuksen järjestäjät, jotka huomioivat laatustandardit jo kurssien
suunnitteluvaiheessa, täyttävät standardit paremmin ulkoisissa laatuarvioinneissa kuin
koulutuksenjärjestäjät, jotka eivät huomioi laatustandardeja suunnitteluvaiheessa
(Zimmermann, Altman, Simunich, Shattuck & Burch, 2020). Laatustandardien
noudattaminen on näin ollen hyvä lähtökohta korkealaatuiselle verkko-opetukselle.
Pelkkä verkkokurssien laatustandardien olemassaolo ja levittäminen ei kuitenkaan
takaa näiden standardien ja laadunvarmistusprosessien toteutumista. On yleistä, että
laatustandardien hyväksymisessä ja käyttöönotossa on haasteita ja tähän heijastuu
esimerkiksi hallinnon ja koulutuksen toteuttajan välinen jännite (Britto et al, 2013).
Laadunparannusprojektien onnistuminen edellyttää, että koulutuksen toteuttaja
(esimerkiksi tiedekunta tai laitos) on mukana prosessissa ja sille on annettava
mahdollisuus osallistua laatujärjestelmien muokkaamiseen. Laatustandardien
kokeminen mielekkäiksi ei ole tärkeää vain koulutuksen toteuttajan, vaan myös
opiskelijoiden keskuudessa. Jotta verkko- ja hybridiopetuksesta tulisi valtavirtaa, sekä
opiskelijoiden että opettajien on uskottava näihin opetusmuotoihin ja sitouduttava
niihin (Educause, 2022). Opiskelijoiden ja opettajien tulee päästä osallistumaan
oppilaitosten päätöksentekoon ja saada kokea, että heidän tarpeitaan ja
huolenaiheitaan kuullaan ja ymmärretään.
Simunich ja muut (2022) esittävät, että laatukulttuuria tulisi kehittää niin, että
merkittävä prosenttiosuus opetushenkilöstöstä, muusta henkilökunnasta ja hallinnosta
tekee yhteistyötä luodakseen suuntaviivoja ja sitoutuu käytäntöihin
laadunvarmistustavoitteiden saavuttamiseksi sekä verkko-opetuksen laadun
jatkuvaan parantamiseen. Verkko- tai hybridikurssin suunnittelussa tulisi huomioida
kohdistetut, helppokäyttöiset materiaalit ja aktiviteetit, upotettu opiskelijoiden tuki,
korkeampi sosiaalinen, kognitiivinen ja pedagoginen läsnäolo, johdonmukainen
materiaalin järjestys ja helppo navigointi sekä oppimiseen sitoutumisen edistäminen.
Edistääkseen digitaalista muutosta opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon on yhdessä
tuettava ja tutkittava toteutettuja muutoksia (Carolan ym., 2020). Simunich ja muut
(2022) löysivät useita tekijöitä, joilla voi olla positiivinen vaikutus, alkaen mukana
olevista ihmisistä:
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• kokenut ja innostunut henkilö koordinoi kehittämistyötä
• kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä, inklusiivisesti ja joustavasti, ei ylhäältäalaspäin.
Sen lisäksi, että ihmiset ovat tärkeitä muutoksen aloittamisen kannalta, tutkijat
korostavat myös institutionaalisen kulttuurin muutoksen tarvetta, kuten:
• institutionaalisia keskusteluja, jotka määrittelevät laadun, luovat yhteisiä
tavoitteita ja tunnustavat näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavan
vaivan
• kehitystyön helpottaminen tekemällä muutoksia sopivalla tahdilla (asteittainen
muutos johtaa vähemmän vastustukseen)
• näkökulman muuttaminen: laatu ei ole jotakin lisää siihen, mitä teemme, vaan
se, mitä teemme.
• keskustelutavan muuttaminen: tarkistuslistoissa käytetyt käsitteet ja termit
tulevat osaksi päivittäistä kielenkäyttöä.
Käytännöt ovat myös tärkeitä:
• instituution tuki kurssin suunnitteluun ja toteutukseen
• parempia tuloksia saavutetaan lähestymistavoilla, jotka on suunnattu uusiin
käytänteisiin sitoutumiseen, ponnistelujen juhlimiseen ja palkitsemiseen sekä
yhteisten odotusten ja yhteisen vision luomiseen, kuin velvoitteilla tai
arvosteluilla
• runsaasti tukea mm. hyvin jäsenneltyjen suunnittelu- ja hyväksymisprosessien,
mallien ja arvostelujen, tarkistuslistojen ja henkilökohtaisen konsultaation
muodossa
• kun laatu on odotus, ei vaatimus, se voi parantaa opetushenkilöstön
motivaatiota
• ystävällinen kilpailu, onnistumisten juhliminen, palkitseminen, esittely
sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla
• prosessit ja resurssit, jotka keventävät opettajien taakkaa
• laadunvarmistus on resursoitu erikseen (suunnittelu, budjetit, akkreditointi).

2.5. Tämän hetken ja tulevaisuuden trendit
Teknologian kehittyessä koulutukselle avautuu uusia mahdollisuuksia. Tässä osiossa
tarkastellaan lyhyesti joitain nykyisiä ja tulevia suuntauksia, jotka vaikuttavat
korkeakoulutukseen tulevaisuudessa.

Digivisio 2030 — Tehdään oppimiselle tulevaisuus.

digivisio2030.fi

Verkko-opetuksen laatukriteerit

19 (40)

18.8.2022

2.5.1.

Pelillistäminen
Pelillistäminen ei ole uusi trendi, mutta sen on havaittu parantavan opiskelijoiden
asennetta, sitoutumista ja suorituskykyä (Subhash & Cudney, 2018). Pisteet, merkit,
mukautukset, tulostaulukot, tasot, haasteet, tehtävät, palaute ja vapaus
epäonnistua tunnistetaan pelillisiksi elementeiksi, jotka soveltuvat käytettäväksi
verkko-opetuksessa (Strmecki, Bernik & Radošević, 2015). Niiden on kuitenkin oltava
hyvin suunniteltuja ja integroituja, koska huonolla pelimekaniikalla voi olla
päinvastainen vaikutus. Tämä havaittiin esimerkiksi syyksi siihen, että useimmilla
MOOC:eilla ei saavutettu oppimistavoitteita (Chang & Wei, 2016).

2.5.2.

Oppimisanalytiikka
Oppimisanalytiikka tarkoittaa automatisoitujen työkalujen, tekniikoiden ja prosessien
käyttöä tiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin oppimis- ja
opetustoimintojen suunnittelun ja toteutuksen parantamiseksi (Castro, 2019).
Järjestelmät keräävät jatkuvasti tietoa niiden käytöstä, ja tietoja opiskelijoiden
nykyisestä käyttäytymisestä yhdistettynä historiatietoihin voidaan käyttää esimerkiksi
riskiryhmien tunnistamiseen, asianmukaisen palautteen antamiseen,
oppimiskokemuksen personoimiseen ja kurssin parantamiseen (Stone, 2017). Myös
kontekstuaaliset tiedot on otettava huomioon, jotta dataa ei tulkita väärin
(Zilinskiene, 2022), ja eettiset näkökohdat on otettava vakavasti opiskelijatietojen
käsittelyssä. Suomalaisena esimerkkinä voidaan mainita esim. Turun yliopistossa
kehitetty ViLLE-oppimisympäristö (https://www.oppimisanalytiikka.fi).

2.5.3.

XR
XR kattaa virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja yhdistetyn
todellisuuden (MR), teknologiat, jotka tarjoavat tunteen vaihtoehtoisten simuloitujen
todellisuuksien kokemisesta yhdistämällä fyysisen ja digitaalisen maailman. XR voi
esimerkiksi tehostaa yhteistyötä, motivaatiota ja sitoutumista tai mahdollistaa
sellaisten asioiden kokemisen, joiden toteuttaminen fyysisessä maailmassa olisi
kallista, vaikeaa tai jopa mahdotonta. Vaikka XR-teknologiat ovat olleet olemassa jo
muutaman vuoden, niiden käyttöönotto koulutuksessa on ollut jonkin verran hidasta
sopivan teknologian ja oppimateriaalin puutteen vuoksi. Näiden
mukaansatempaavien teknologioiden odotetaan mullistavan korkeakoulutuksen
(Pomerantz ja Rode, 2020). Monia lupaavia esimerkkejä on jo olemassa. Esimerkiksi
virtuaalitodellisuutta käytetään terveydenhuollon koulutuksessa useissa
ammattikorkeakouluissa Suomessa, esimerkiksi JAMKissa
(https://www.jamk.fi/fi/projekti/robotics-by-jamk/hyvinvointirobotiikka). EduXR
(eduxr.fi) on suomalainen verkosto, jonka tavoitteena on kutsua yhteen kaikki XR:stä
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kiinnostuneet ja edistää keskustelua XR:n käytöstä koulutuksessa. CHEX (Champions
in Higher Education of XR) on vastaavanlainen kansainvälinen konsortio
(immersivelrn.org).

2.5.4.

Hybridioppimisympäristöt
Useimpien yliopistojen odotetaan valitsevan lähitulevaisuudessa hybridijärjestelmän,
jonka avulla kasvokkaisryhmät voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti verkossa opiskelevien
ryhmien kanssa, ja 2022 Horizon -raportissa (Educause, 2022) mainitaan hybridi- ja
verkko-opetus yhtenä tärkeimmistä tulevien vuosien trendeistä. Hybridioppimistila
yhdistää pedagogiikan, teknologian ja tilasuunnittelun, sekä fyysisen että virtuaalisen
(Gil, Mor, Dimitriadis & Köppe, 2022), ja vaatii hyvin suunniteltua teknologiaa
laadukkaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi (mikrofonit, kaksisuuntaiset
kamerat, videonäytöt…). Kuten aina, teknologia ei sinänsä riitä, vaan opetuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan runsaasti tukea teknologian käyttöön niin
teknologisesta kuin pedagogisesta näkökulmasta. Lisäksi Nørgård & Hilli (2022)
väittävät, että useita hybridiulottuvuuksia tulee käyttöön ja hybridisoituu
samanaikaisesti, mikä vaatii, että ajattelemme ajan, tilan ja rakenteet uudelleen,
jotta uusista ulottuvuuksista ei tule aikaan tai avaruuteen sidottuja. Opiskelijat
tarvitsevat myös koulutusta ja tukea saadakseen kaiken irti näistä uusista
oppimisympäristöistä, ja erityisesti tulisi keskittyä erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin ja
mahdollistaa helpompi pääsy koulutukseen kenelle tahansa missä tahansa
(Educause, 2022). Opiskelijoiden tottuessa verkko-opetukseen heidän odotuksensa
korkealaatuisten oppimiskokemusten tarjontaan kasvavat, joten ammatillinen
kehittyminen tulee pitää pitkällä aikavälillä etusijalla.

2.6. Yhteenveto
Verkko-opetuksen laatua voidaan tarkastella opiskelijan, kurssin, opettajan ja
organisaation näkökulmasta. Yllä olevan kartoituksen perusteella oheiseen
taulukkoon on koottu tekijöitä, jotka vaikuttavat verkko-opetuksen laatuun. Nämä
näkökulmat ja tekijät kannattaa huomioida kansallista laatukriteeristöä
suunnitellessa.
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Taulukko 1: Tärkeät tekijät verkko-opetuksen suunnittelussa

3. Korkeakoulujen laatukriteeristöt
Suomessa on kehitetty verkko-opetuksen laatukriteeristöjä hankkeissa, verkostoissa ja
korkeakoulujen sisäisenä työskentelynä. Tässä esitellään kolme suomalaista
(korkeakoulujen) verkko-opetuksen arviointiin tarkoitettua kriteeristöä: eAMK,
Oppimisen avoimuuden suosituksia ja OPH:n e-oppimisen laatukriteerit.
Kansainvälisistä laatukriteereistä valittiin vertailuun EADTU E-xcellence, EOCCSsertifikaatin laatukriteerit, sekä DigCompOrg että DigCompEdu. Lopuksi käsitellään
korkeakoulujen verkkopedagogiikan toimijoiden ja opettajien näkemyksiä
laatukriteereistä ja niiden kehittämisestä.

3.1. Suomalaiset laatukriteeristöt
3.1.1.

eAMK
eAMK-hankkeessa kehitettiin vuosina 2017–2020 ammattikorkeakoulujen välistä
ristiinopiskelua, digipedagogiikkaa ja vahvistettiin työelämälähtöisyyttä. Hankkeen
tuotoksena syntyivät mm. verkkototeutusten ja digiohjauksen laatukriteerit,
digipedagoginen valmennusohjelma sekä eAMK-osaamismerkkiperhe. (eAMK, n.d.)
Tässä tarkastellaan laatukriteeristöjä.
Verkkototeutusten laatukriteerit on tehty 11 osa-alueelle: kohderyhmä ja käyttäjät,
osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut, tehtävät, sisältö ja
aineistot, työvälineet, vuorovaikutus, ohjaus ja palaute, arviointi, kehittäminen,
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käytettävyys ja ulkoasu sekä tukipalvelut. Jokaiselle osa-alueelle löytyy omat
väittämänsä tarkistuslistasta, jonka avulla voi käydä läpi ja arvioida
verkkototeutuksen suunnittelua ja toteutusta. Laatukriteerit soveltuvat verkossa
pidettävän tai monimuotoisen synkronisen kurssin ja sen työtilan arviointiin, koska
sisältävät kriteerejä esimerkiksi opettajan ja opiskelijan sekä opiskelijoiden väliseen
vuorovaikutukseen ja palautteeseen liittyen. (eAMK, n.d.)
Digiohjauksen laatukriteerit on suunniteltu ohjauksen laadun kehittämiseen.
Rakenteena on samanlainen tarkistuslista kuin verkko-opetuksen laatukriteereissä.
Kriteeristön osa-alueet ovat digiohjauksen palvelukokonaisuus, digiohjaus toimintoina
– prosessi ja tapahtuma, digiohjaajan osaaminen sekä ohjaamisen menetelmät ja
ympäristöt sekä tietosuoja, tietoturva ja eettisyys. (eAMK, n.d.)
eAMK-kriteeristöä käytetään verrattain laajasti laadun kehittämisen työkaluna
ammattikorkeakouluissa (ks. luku 3.3). eAMK-hankkeen loppuraportoinnissa kaikki
ammattikorkeakoulut kertoivat ottaneensa kriteerit jollain tavalla käyttöön.

3.1.2.

Oppimisen avoimuuden suosituksia
Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
ovat julkaisseet vuonna 2021 Oppimisen avoimuuden suosituksia, joka sisältää neljä
julkaisua: Avoimen oppimisen laatukriteerit. Osa 1: Avointen oppimateriaalien
laatukriteeristö, Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta, Suositus
meritoitumiselle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta sekä Avoimen
oppimisen osaamisvaatimukset. (AVOTT ja TSV, 2021) Tässä esitellään julkaisun
laatukriteeristön suunnitteluun liittyvät osat eli Avoimen oppimisen laatukriteerit ja
Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta.
Laatukriteeristössä määritellään avoimen oppimateriaalin laadulle viisi eri kriteeriä ja
niiden osatekijöitä:
•

Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.

•

Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali
mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.

•

Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on
kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.

•

Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on
helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi
levittää sitä eteenpäin.

•

Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia
pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin
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tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja
yhteiskehittämisen käytäntöjä. (AVOTT ja TSV, 2021)
Kriteerit on tuotettu kolmelle eri tasolle. Ensimmäisen tason eli perustason
laatukriteereiden tulisi toteutua kaikissa avoimissa oppimateriaaleissa. Toisen tason
kriteerit toteutuvat laadultaan kehittyneemmässä ja kolmannen tason kriteerit
edistyneessä materiaalissa. Kriteerit keskittyvät avoimen oppimisen kannalta
olennaisiin asioihin ja muissa asioissa viitataan eAMK-kriteereihin (ks. luku 2.1.1).
(AVOTT ja TSV, 2021)
Opas oppimateriaalin saavutettavuudesta on hyvää referenssimateriaalia uusille,
Digivisio 2030 -hankkeessa luotaville laatukriteereille, koska saavutettavuus ei vielä
ole vahvasti mukana esimerkiksi eAMK-kriteereissä. Oppaassa on esimerkiksi selkeä
taulukko (sivulla 13), jossa on lueteltu asiat, joihin saavutettavuuden osalta täytyy
oppimateriaalissa kiinnittää huomiota ja annetaan ohjeet, kuinka saavutettavuutta
parannetaan. (AVOTT ja TSV, 2021)

3.1.3.

OPH:n verkkomateriaalin laatukriteerit
Opetushallitus on julkaissut artikkelikokoelman verkko-oppimateriaalien laadusta
vuonna 2012. Teoksessa ei ole varsinaisia laatukriteerejä, mutta verkkomateriaaleja
määritellään ja luokitellaan sekä otetaan kantaa siihen, millaista on hyvä verkkooppiminen. (Ilomäki, 2012) Julkaisun tiivistelmässä määritellään e-oppimateriaalin
pedagoginen laatu:
E-oppimateriaalin pedagogisella laadulla tarkoitetaan sitä, että oppimateriaali
soveltuu luontevasti opetus- ja opiskelukäyttöön, tukee opetusta ja oppimista ja
tarjoaa pedagogista lisäarvoa. Pedagoginen lisäarvo tarkoittaa esimerkiksi
uudenlaisia tiedon käytön ja kehittämisen keinoja, uudenlaisia yhteisöllisyyden
ja jakamisen käytäntöjä tai monipuolisempia mahdollisuuksia jonkin tehtävän
tekemiseen. Edelleen pedagogista laatua edustaa se, että oppimateriaalissa
edistetään oppimista uusimman tutkimuksen mukaisesti ja tuetaan opettajaa
kehittämään omaa opetustaan. (OPH, n.d.)
Julkaisun mukaan verkko-oppimateriaalien tärkeitä piirteitä ovat:
•

oppimisen yhteisöllisyyden ja yhteisen työskentelyn tukeminen

•

oppimisen taitojen tukeminen

•

oppijan aktiivisuuden tukeminen

•

oppimistehtävien haasteellisuus, avoimuus ja autenttisuus. (OPH, n.d.)
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3.2. Kansainväliset laatukriteeristöt
3.2.1.

EADTU E-xcellence
EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) on
eurooppalainen korkeakouluverkosto, joka on keskittynyt korkeakoulujen verkko- ja
monimuoto-oppimisen sekä avoimen etäopiskelun tutkimukseen ja kehittämiseen
(EADTU, n.d.). Vuosina 2005–2012 on eri EADTU:n hallinnoimissa hankkeissa tutkittu ja
kehitetty mallia verkko- ja monimuoto-oppimisen laadun arviointiin ja mittaamiseen.
Lopputuotoksena on julkaistu vuonna 2012 E-xcellence-käsikirja. Käsikirjan kolmas
versio julkaistiin vuonna 2016 ja siinä mallia on päivitetty verkostoissa saatujen
kokemusten ja palautteen pohjalta huomioiden myös verkko-oppimisen
kehitysnäkymät viimeisten vuosien aikana. (EADTU, 2016)
E-xcellence-käsikirjan tarkoitus on tarjota analyysiaineistoa, kriteerejä ja ohjeita
korkeakoulujen verkko- ja monimuoto-oppimisen ohjelmien ja niiden tukijärjestelmien
laadun arviointiin. Käsikirja on tarkoitettu opetus- ja muulle henkilökunnalle, joka
suunnittelee, kehittää, opettaa ja arvioi verkko- ja monimuoto-oppimista. Käsikirjassa
on laatukriteerit seuraaville osa-alueille:
•

strateginen johtaminen: instituution verkko-oppimisen strategia,
henkilökunnan tuki ja koulutus, verkostoituminen, eri osastojen
yhtenäiset käytännöt, resurssit, teknologiat

•

opetuksen suunnittelu: tutkinto-ohjelmien modulaarisuus, verkkooppimisen arviointimenetelmät, akateemisten yhteisön rakentaminen
verkossa, tietotason ja taitojen kehittymisen integrointi ja yksilöllisten
tarpeiden ja tavoitteiden huomiointi

•

kurssien suunnittelu: kurssin konteksti, materiaali, oppimistavoitteet,
arviointi, kurssikuvaus, interaktiivisuus, palaute

•

kurssien toteuttaminen: virtuaalinen oppimisympäristö, tekninen
toteutus

•

henkilöstön tuki: tekninen tuki, resurssit

•

opiskelijoiden tuki: kurssikuvausten selkeys ja saavutettavuus, teknisten
ja pedagogisten ohjeiden saavutettavuus, tekninen tuki, ohjaus.

Laatukriteerit on luotu normaalille ja erinomaiselle tasolle. (EADTU, 2016)
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3.2.2.

DigCompOrg ja DigCompEdu
DigCompOrg ja DigCompEdu -viitekehykset on kehittänyt Euroopan komission
tutkimuskeskus (JRC). Viitekehykset perustuvat tieteelliseen tutkimustyöhön ja
tarjoavat laajasti kriteereitä verkko-oppimisen eri osa-alueiden laadun arviointiin.
DigCompOrg painottuu digipedagogiikkaan ja oppimisteknologioiden käyttöön, ja
on tarkoitettu organisaation itsearviointiin ja ohjaukseen. Oppilaitoksen digitaalisen
osaamisen ja toiminnan osa-alueita tarkastellaan seitsemästä eri näkökulmasta:
• johtaminen ja hallinto
• opettaminen ja oppiminen
• ammatillinen kehittäminen
• arvioinnin periaatteet
• opetusohjelma
• yhteistyö ja verkottuminen
• infrastruktuuri. (Kampylis, Punie & Devine, 2015)
Kuviosta 3 näkyvät tarkemmin DigCompOrgin osa-alueet. Viitekehys tarjoaa
tarkistuslistan kaikkien em. osa-alueiden laadun arviointiin.

Kuvio 3: The DigCompOrg-viitekehys (Kampylis, Punie & Devine, 2015)

DigCompEdu on viitekehys opettajan digitaitojen ja koulutusohjelmien kehittämisen
tueksi. Sen tarkoituksena on kuvata opettajan digitaalista kompetenssia, joita
kehitetään kuudella eri osa-alueella:
• ammatillisen sitoutuminen
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• digitaalisten resurssien käyttö
• opetus ja oppiminen
• arviointi
• oppimisen tehostaminen
• oppilaiden digitaitojen parantaminen. (Punie & Redeccer, 2017)
DigCompEdu tarjoaa itsearviointityökalun, mutta se on saatavilla vain peruskoulun
opettajille, ei muille kouluasteille. (European Comission, n.d.) Opettajan
digikompetenssia arvioidaan materiaalissa kuvattujen ammatillisten tasojen avulla,
joita on kuusi aloittelijasta (A2) edelläkävijään (C2). (Punie & Redeccer, 2017)

3.2.3.

EOCCS: Verkkokurssien sertifiointi
EFMD on maailmanlaajuinen järjestö, joka toimii 90 maassa ja johon kuuluu 972
instituutiota. EFMD kehittää liiketalouden oppilaitosten ja yliopistojen akkreditointia ja
on luonut myös verkkokurssien sertifiointijärjestelmän (EOCCS). (EFMD Global, n.d.)
Sertifiointijärjestelmä on tarkoitettu verkko-oppimisen, mutta myös monimuotooppimisen laadun parantamiseen ja kehittämiseen. (EOCCS, 2021)
Sertifioinnissa käytettävät laatukriteerit jakautuvat neljään osa-alueeseen:
• Institutionaalinen konteksti: institutionaalinen ympäristö, strategian suunnittelu,
resurssit, tilat ja palvelut, kurssien suunnittelusta vastaava henkilöstö
• Kurssien muodostaminen: kohderyhmä (esim. saavutettavuus), oppimisen
suunnittelu, ulkoasun suunnittelu, sisällön suunnittelu, toteutuksen suunnittelu,
käytettävä teknologia, kurssin suorittaminen
• Kurssin toteutus ja toiminta: osallistujat (esim. rekisteröityminen kurssille), toteutus
(esim. ohjauksen tavat), työelämäyhteistyö
• Laadun varmentamisen prosessi: instituutionaalinen järjestelmä, kurssin arviointi,
osallistujien arviointi, opetuksen laadun tarkkailu.
Julkisesti ei jaeta varsinaisia kriteeristöjä vaan kysymyksiä, joiden avulla yo. asioita voi
arvioida ja selvittää. (EOCCS, 2021)
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3.2.4.

Lisää kriteeristöjä
On olemassa myös monia muita kriteeristöjä kuin yllä mainitut, esimerkiksi seuraavat.
Vaikka erojakin kriteeristöissä luonnollisesti on, perusta on samantapainen kaikissa
tätä raporttia varten tarkastelluissa.
Quality Reference Framework for the Quality of MOOCs
http://mooc-quality.eu/qrf
Quality Learning and Teaching (QLT) instrument
https://www.csuchico.edu/qlt/qlt-instrument.shtml
Association of Educational Communications and Technology (AECT) Instructional
Design Standards for Distance Learning
https://aect.org/instructional_design_standards.php
Online Learning Consortium (OLC) Scorecard Suite
https://onlinelearningconsortium.org/consult/olc-quality-scorecard-suite/
Open SUNY Center Course Quality Review Rubric (OSCQR)
https://oscqr.suny.edu
QualityMatters (QM) Rubrics
https://qualitymatters.org/qa-resources/rubric-standards/higher-ed-rubric
CI QUALITY ONLINE LEARNING AND TEACHING (QOLT) RUBRIC:
https://www.csun.edu/sites/default/files/qolt-rubric.pdf
NSQL: THE National Standards for Quality Online Learning
https://www.nsqol.org
Lisäksi monet sähköiset alustat tarjoavat omia laaduntarkastuslistoja, esimerkiksi
Canvas:
https://canvas.instructure.com/courses/1045977/files/62552543/

3.2.5.

Yhteenveto laatukriteereistä
Ao. taulukossa 2 vertaillaan edellä esitettyjen laatukriteeristöjen ja suositusten
sisältöä. EAMK-kriteeristö ja EADTU E-xcellence -kriteeristö ovat kattavimmat. EADTU Excellence -kriteeristö pohjautuu pitkäjänteiseen verkostotyöskentelyyn ja eAMKkriteeristö on ammattikorkeakouluissa laajasti käytössä tällä hetkellä, joten niiden
laatukriteerien hyödyntäminen suunnitteilla olevassa kansallisessa kriteeristössä olisi
tarkoituksenmukaista. Oppimisen avoimuuden suosituksia ottaa kantaa pääasiassa
oppimateriaalien laatuun, mutta sitä voisi hyödyntää tulevassa kriteeristössä varsinkin
saavutettavuuden osalta.
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Taulukko 2: Laatukriteeristöjen vertailu
eAMK

Oppimisen
avoimuuden
suosituksia

OPH:n
verkkooppimateriaalin
laatukriteerit

EADTU
Excellence

DigCompOrg
ja
DigCompEdu

Quality
Reference
Framework
for MOOCS

EOCCSsertifikaatti

e-oppimisen
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

* Osaamismerkkiperhe (eAMK, n.d.)

3.3. Suomalaisten korkeakoulujen käyttämät kriteerit
Digivisio 2030 -hankkeen yhteistyöskentelypäivän 19.5.2022 työpajassa sekä pienen
korkeakoulun opettajille suunnatun kyselyn avulla selvitettiin, mitä laatukriteerejä
Suomen korkeakouluissa tällä hetkellä käytetään.

3.3.1.

Digivisio 2030 -hankeen yhteistyöskentelypäivän työpaja
Digivisio 2030 -hankkeen yhteistyöskentelypäivän työpajassa keskusteltiin käytetyistä
verkko-oppimisen laatukriteereistä, työkaluista ja ohjeistuksista, niiden hyvistä puolista
sekä kehittämistarpeista. Työpajaan osallistui noin 60 toimijaa Suomen
korkeakouluista.
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Työpajaan osallistuneissa korkeakouluissa osassa oli vastausten perusteella käytössä
laatukriteereitä, osassa ei ollut yhteisiä kriteereitä tai ohjeistuksia. eAMK-kriteeristö oli
eniten käytetty. Lisäksi eri verkostojen ja yhteistyötahojen kriteeristöistä mainittiin CoI
Framework (Col, n.d.), Oppimisen avoimuuden suosituksia (AVOTT ja TSV, 2021) sekä
Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit (Kieliverkosto,
2010). Monissa oppilaitoksissa on käytössä omia kriteeristöjä ja ohjeita, joista osa
perustuu eAMK-laatukriteereihin. Näistä työpajassa tulivat esille
• Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteisen Teaching and
Learning Centren (TLC) digipedagogiikan ohjeet:
https://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/
• UEF:n Digiopettajan starttipaketti:
https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=30783 (Haka-kirjautuminen),
https://sites.uef.fi/verkko-ja-monimuotopedagogiikka/
• Laurean verkkototeutusten laatukriteerit:
https://www.laurea.fi/globalassets/laurea/documents/verkkototeutustenlaatukriteerit_lomake.pdf ja päivä- ja monimuotototeutusten laatukriteerit:
https://www.laurea.fi/globalassets/laurea/documents/paiva--ja-monimuotoopetuksen-laatukriteerit--esite.pdf
Nykyisten laatukriteerien hyvinä puolina keskustelussa nousi esille, että laatukriteerit
takaavat yhteisen laadun minimitason ja antavat raamit työskentelylle. Työkalujen
tietoturva tarkistetaan ja niiden tuki on organisoitua. Laatukriteerit lisäävät
läpinäkyvyyttä. Käytettyjen kriteerien koettiin huomioivan opettajan oman
opetusskenaarion ja viestivän, että kaiken ei tarvitse olla valmista heti, vaan opetusta
voi lähteä kehittämään asia kerrallaan. eAMK-kriteerien koettiin olevan todella
kattavat, mikä toisaalta myös tekee käytöstä raskaampaa.
Keskustelussa nousi esille seuraavia asioita, joita kriteerejä kehitettäessä kannattaa
huomioida:
• eAMKin arviointityökalu kaipaisi kehittämistä, tarvitaan sähköinen
arviointityökalu tai automaattinen tarkistustyökalu.
• eAMK-kriteerilista on liian pitkä.
• Kriteerien huomiointi oppilaitosten kurssipohjissa. Kurssipohja voisi ohjata
laadukkaan toteutuksen luomiseen. Kurssipohjan voisi luoda tarkistuslistan
rinnalle.
• Saavutettavuus, mobiilikäytettävyys ja vinkkejä kurssin suunnitteluun, esim.
laadukas moduulitoteutus.
• Opiskelijakeskeisyys ja opiskelijoiden oma vastuunotto. Ohjaus opintojen
mitoitukseen, esim. kuinka kauan aineiston läpikäymiseen tai tehtävän
tekemiseen menee aikaa.
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• Selkeä suunnitelma, miten opettajia sitoutetaan käyttämään kriteereitä ja
tuetaan niiden käytössä.
• Vertaisarviointi, yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen. Työkaluja myös tähän.
• Monikulttuurisuus (toteutuksen suunnittelu monikulttuuriselle ryhmälle),
antirasistiset opetusmenetelmät ja diversiteetti.
• Tarvitaan yhteiset, kansalliset kriteerit ilman hankenimiä. Kriteereitä tulisi
ylläpitää myös hankkeen loputtua.

3.3.2.

Kysely opettajille
Toteutimme korkeakoulujen opetushenkilöstölle kyselyn toukokuussa 2022. Kysely
tehtiin nopealla aikataululla ja vastauksia kerättiin julkaisemalla kyselyn linkki
sosiaalisessa mediassa sekä muutaman korkeakoulun intraneteissä. Hankkeen
nopeasta aikataulusta huolimatta halusimme saada hiukan lisätietoa opettajien
ajatuksista koskien verkko-oppimisen laatukriteereitä. Kyselyyn saatiin 15 vastausta,
joista kolme (3) on yliopiston ja 12 ammattikorkeakoulun opettajilta. Kysymykset olivat
samat kuin edellisessä luvussa esitellyssä työpajassa.
Kyselyssä selvitettiin, mitä laatukriteerejä oppilaitoksessa käytetään verkko-oppimisen
laadun arviointiin. Seitsemän (7) vastaajaa mainitsi eAMK-laatukriteerit. Vastauksissa
mainittiin myös DigCompEdu ja DigCompOrg, eOppivan canvat ja Fitechin canvat
sekä Laadukkaasti verkossa -kurssin arviointipatteristo
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_%2020
10.pdf?sequence=1). Viisi (5) ei osannut vastata tai ei ymmärtänyt kysymystä. Muita
mainittuja vaihtoehtoja olivat oppilaitosten omat kriteeristöt, joista saatiin esimerkkinä
Diakin pedagogiset valinnat (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojensuorittaminen/periaatteita/).
Käytössä olevien laatukriteerien hyviksi puoliksi koettiin pedagogiikkalähtöisyys, laajaalaisuus, kattavuus ja opettajan omien pedagogisten ratkaisujen huomioiminen. Ne
mahdollistavat laadukkaan oppimisen ja opettamisen kehittämisen. Laatukriteerit
toimivat kurssin suunnittelun tarkistuslistana, saavat pohtimaan perusasioita ja
auttavat erityisesti uran alkuvaiheessa olevaa opettajaa.
Kehittämistarpeena nähtiin kaikille yhteisen kriteeristön ja koordinoidun
täydennyskoulutuksen kehittäminen. Yhteisen kriteeristön tulisi perustua tieteelliseen
tietoon ja se pitäisi testata opettajilla ja opiskelijoilla ennen kriteeristön käyttöönottoa.
Kyselyssä toivottiin, että kriteeristöt otettaisi selkeämmin koko opetushenkilöstön
käyttöön ja niiden käyttöä tuettaisiin ja koulutettaisiin. Kriteerien toivottiin
konkreettisemmin tukevan esimerkiksi erilaisten opetusmenetelmien valintaa: milloin
on hyvä järjestää kurssi verkossa, milloin kasvokkain, mitä teknologiaa kannattaa
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käyttää missäkin tilanteessa. Myös opiskelijan ja opettajan työkuorman arviointiin
toivottiin huomiota kriteereissä. Kriteerien käyttämisen todettiin vievän paljon aikaa,
kun resursseja siihen ei ole saatavilla. Kriteereiltä toivottiin myös selkeyttä ja
käytettävyyttä, jota helppokäyttöinen, sähköinen työkalu tukisi. Kriteerejä pitäisi
päivittää teknologian kehittyessä.

4. 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.

4.1. 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 verkkooppimisen tuottamisessa eikä arvostella.

4.2. Ehdotus 2: Käytettävyys ja tekninen toteutus
• Kriteerien tulisi olla helppokäyttöiset ja teknisen toteutuksen joustava, jotta
kriteerit tulisivat osaksi opettajien arkea.
• Tarvitaan helppokäyttöinen sähköinen työkalu, jonka avulla opettaja voi
suunnitella ja arvioida kurssitoteutuksia laadun näkökulmasta. Sähköisen
työkalun kautta voitaisiin myös kerätä dataa jatkokehitystä ja koulutuksia
varten.
• Opettaja tekee valintoja, esim. millainen kurssi, mille tasolle haluaa kriteerit,
mitkä asiat painottuvat (esim. monikulttuurinen ryhmä) ja työkalu tuottaa
listan valintojen mukaisista kriteereistä.
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• 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 jotakin asiaa eteenpäin.

4.3. 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 EADTU E-xcellence-kriteeristö on laajapohjaisen
verkoston, kattavuuden ja tutkimusperustaisuuden vuoksi hyödyllinen
referenssi. Kansalliselta puolelta laajimmin käytetty ja kattavin kriteeristö on
eAMK, saavutettavuus taas on hyvin huomioitu Oppimisen avoimuuden
suosituksissa.

4.4. 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.

4.5. Suunnitelma
Seuraavassa kaaviossa esitetään iteratiivinen suunnitelma kansallisen kriteeristön
rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Suunnitelmassa on huomioitu yllä olevat neljä
ehdotusta, esimerkiksi opettajien sitouttaminen kriteeristöön osallistamalla heitä jo
suunnitteluvaiheessa. Opetushenkilöstön toiveita ja kokemuksia voisi kartoittaa ja
palautetta pilotoinnista kerätä esimerkiksi Digivisio 2030 -hankkeen opettajille
suunnatuissa koulutuksissa.
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Kuvio 1: Suunnitelma kansallisen laatukriteeristön toteuttamiseen
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