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Sisältö-laatukortti 
 

Sisällöllä tarkoitetaan MOOC -kurssien sisältöä, joka voi olla eri muotoista, kuten teksti, kuva, grafiikka, äänitiedosto, videotallenne. Myös kurssien tehtävät ja 
muut aineistot/materiaalit ovat sisältöjä. Sisältö-laatukortissa on määritelty ne sisällölliset kriteerit, jotka on asetettu hankkeen MOOC-kursseille. Tavoite on, 
että sisältö on pedagogisesti ja teknisesti laadukasta sekä vastaa käyttäjien tarpeita. 

Sisältö-laatukorttien laatukriteerit on tarkoitettu MOOC-kurssien sisällöntuottajille check-listaksi kurssisisältöjen suunnittelu- ja tuotantovaiheissa. Kurssia 
suunniteltaessa ja tuotettaessa on huomioitava myös MOOC-kurssien sisällön käytettävyydelle ja saavutettavuudelle sekä pedagogiikalle asetetut 
laatukriteerit. Testausvaiheessa arvioidaan tuotettujen MOOC-kurssien sisältö tässä esitettyjen laatukriteerien pohjalta. 

Laatukriteerien pohjana on käytetty seuraavia julkaistuja verkko-aineistojen laatukriteerejä:  

• Opetushallituksen verkko-oppimateriaalin laatukriteerit. 
• Valtiovarainministeriön julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö. 
• Virtuaalikorkeakoulujen portaaleissa julkaistavien aineistojen laatukriteerit, ks. kohta B Verkkoaineiston sisältö   

 

 

Suunnitteluvaihe: Sprintin kehitysjono 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
1. Käyttäjien tarpeet 

huomioidaan 
sisällöissä 

 
 

I. Onko käyttäjäryhmät, käyttäjien 
tarpeet ja käyttötilanteet 
huomioitu sisältöjen 
rakentamisessa?  

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Miten kartoitetaan? 
Kuka kartoittaa? 

http://www.oph.fi/download/47132_verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/laatukriteeristo/index.html
http://www2.amk.fi/laatukriteerit_1.5.rtf
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 II. Tukeeko sisältö oppijan 
tiedonrakentelua? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Miten oppijat hyödyntävät/käsittelevät 
materiaalia/muita lähteitä 
oppimistehtävissä?  
 
Annetaanko valmista materiaalia/lähteitä 
vai etsivätkö oppijat itse ne tehtäviin? 
 
Miten tietoa käsitellään muiden oppijoiden 
kanssa?  
 
Mitä työkaluja käytetään (esim.  
keskustelualue, wiki, blogi)? 
 
 

 III. Tukeeko sisältö erilaisia oppijoita? o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Ks. Saavutettavuus -laatukortti  

2. Sisällöt suunnitellaan 
vastaamaan 

osaamistavoitteita 

I. Liittyvätkö sisällöt koulutukselle 
asetettuihin osaamistavoitteisiin? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Onko sisältö osaamistavoitteiden 
kannalta kattava? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 III. Onko sisältö jaoteltu 
osaamistavoitteiden kannalta 
loogisiin kokonaisuuksiin? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Millaisiin osakokonaisuuksiin sisältö on 
tarkoituksenmukaista jakaa? 
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Tuotantovaihe: Sprintti sisällöntuottajille 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointikysymys Ohje 
 Materiaali on 

luotettavaa ja 
ajantasaista 

I. Onko sisältö oppimistavoitteiden 
kannalta oikeellista, luotettavaa, 
perustelua ja ajantasaista? 

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Keskittyykö sisältö opittavan 
ydinasioihin?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 Materiaali on 
selkeää ja 

ymmärrettävää 

I. Onko sisältö ymmärrettävää ja luettavaa? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Ks. Ohjeita verkkokirjoittamiseen 
täältä ja täältä  

 II. Onko sisältö esitetty käyttäjäryhmälle 
soveltuvalla tavalla käyttäjien 
omaksuttavassa muodossa? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 Lähteet ovat 
laadukkaita ja ne 

ovat ilmaistu 
selkeästi 

I. Onko sisällön tietolähteet ilmaistu 
selkeästi? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Onko ulkopuolisista lähteistä esitetty 
lähdeviitteet? 
Onko kerrottu, kuka on sivun 
ylläpitäjä? 

 II. Onko materiaalina ja tietolähteinä 
käytetty monipuolisesti 
työelämälähtöistä materiaalia  

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Esim. eri mediat/asiantuntijat, 
materiaalilähteet, myös avoin 
lähdemateriaali? 

 

https://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/laatukriteeristo/02_kriteerit/2_sisalto/2_04_tekstisisalto_on_ymmarrettavaa/index.html
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030905/1112335869302.html
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