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Tuotanto-laatukortti 
 

Tuotanto-laatukortissa määritellään tuotettavien MOOC-kurssien tuotantoon liittyvät laatukriteerit. Tavoite on, että kurssien tuotantoprosessia ohjaavat 
hankkeelle asetetut tavoitteet ja että tuotantoprosessi on hoidettu hallitusti, ketterästi ja tehokkaasti. Ketterän ohjelmistotuotannon tavoitteena on toimivan 
ohjelmiston tuottaminen, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.  

Suurin osa tuotannon laatukriteereistä kytkeytyy MOOC-kurssien määrittelyvaiheeseen. Kortissa on myös kriteerejä, jotka tulee huomioida kurssien 
tuotantovaiheessa.   

Laatukriteerien pohjana on käytetty seuraavia aiemmin julkaistuja laatukriteerejä: 

Verkko-oppimateriaalien laatukriteerit, ks.Tuotannon laatu  

Virtuaalikorkeakoulujen portaaleissa julkaistavien aineistojen laatukriteerit, ks. kohta C 

 

 

http://www.oph.fi/download/47132_verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE_6Cume3KAhUhIpoKHdaDAmQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.amk.fi%2FLaatu%2Flaatukriteerit_1.5.rtf&usg=AFQjCNHlq82u51vg_onEr_YjHjPjCt6fxw&sig2=SfTyl8qXePQWrmz5E5Hp7w&cad=rja
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Määrittelyvaihe: MOOCin kehitysjono 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
1. Opintokokonaisuus 

tuotetaan hallitusti 
I. Onko opintokokonaisuuden 

tuotantoprosessi on suunniteltu ja 
dokumentoitu? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Käytä suunnitteluun Trelloa 
(Trello.com), muut mahdolliset 
suunnitteludokumentit tallennetaan 
OneDriveen. 

 II. Onko opintokokonaisuuden tavoitteet 
määritelty  
(Katso MOOC-pedagogiikka -laatukortti)? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Miten ne vastaavat työelämän  
osaamistarpeisiin? 

 III. Onko sisällöntuottajat perehdytetty 
laatukriteereihin sekä valittuun 
pedagogiseen lähestymistapaan sekä 
käytössä olevaan teknologiaan? 

 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 

Kuka perehdyttää, miten ja missä? 
Millä perustein pedagoginen 
lähestymistapa valitaan (esim. 
työelämälähtöinen oppiminen)? Mitä 
teknologiaa käytetään? 

 IV. Onko sisällöntuottajien kanssa sovittu 
sisältöjen tekijänoikeussopimuksista 
(Creative Commons –lisensointi) 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 

ESR-hankkeissa MOOCien materiaalit 
ja laatukriteeristö lisensoidaan 
avoimilla Creative Commons -
lisensseillä (CC0, CC BY tai CC BY-SA). 

 V. Onko opintokokonaisuudelle määritelty 
opintopisteet, jotka tunnustettu?  

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 

Annetaanko opintopisteitä ja kuinka 
paljon?  
Miten eri opintokokonaisuuksien 
opintopisteet määritellään? 
Annetaanko todistus osallistumisesta 
(esim. Open Badge), jossa on maininta 
sisällöistä?  
 

http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/
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2. Käyttäjäryhmät, 
käyttäjien tarpeet ja 

käyttötilanteet otetaan 
huomioon 

I. Onko opintokokonaisuuden kohderyhmät ja 
osallistujamäärä määritelty? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Miten määritellään ja kuka 
määrittelee?  

 II. Onko opintokokonaisuuden kohderyhmän 
tarpeet kartoitettu? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Miten ja kuka kartoittaa?  
Miten työelämän osaamistarpeet 
ankkuroidaan kohderyhmän 
tarpeisiin? 

 III. Onko ulkoiset sidosryhmät osallistettu 
opintokokonaisuuden suunnitteluun ja 
tuottamiseen?  

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Keitä osallistetaan ja miten? 

 IV. Onko toimintatavat luotuna eri 
sidosryhmien väliseen työskentelyyn?  

 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

Mistä asioista viestitään?  
Mitä välineitä käytetään 
yhteydenpidossa?  
Kuinka usein ollaan yhteydessä?  
 

4. Päivityksestä ja 
ylläpidosta sovitaan  

I. Onko ylläpito-ja sisällönpäivitysvastuu 
sovittu?  

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 

Kuka on vastuussa? Kuinka usein 
päivitetään? 
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Tuotantovaihe: Sprintti sisällöntuottajille 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
 Laatukriteerit 

huomioidaan 
tuotannon eri vaiheissa 

I. Onko opintokokonaisuuden 
toteutuksessa otettu huomioon 
laatukriteerit? 

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Onko laatukriteerit huomioitu tuotannon 
eri vaiheissa ja eri näkökulmista (sisältö, 
pedagogiikka, käytettävyys, 
saavutettavuus)? 

 Sisällöntuottajat saavat 
tarvittaessa teknistä ja 

pedagogista tukea 
 

II. Onko sisällöntuottajilla mahdollisuus 
saada opintokokonaisuuden 
tuottamiseen teknistä ja pedagogista 
asiantuntijatukea? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Kartoitetaan, millaista teknistä ja 
pedagogista tukea sisällöntuottajat 
tarvitsevat toteutusvaiheessa. Keiltä saa 
tukea ja miten?  
 

 Opintokokonaisuudesta 
kerätään palautetta  

 

III. Kerätäänkö tuotantoprosessiin 
osallistujilta säännöllisesti palautetta 
tuotantoprosessista (mm. ketteryys)? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Milloin, miten ja mistä asioista kerätään 
palautetta?   
  
 

 IV. Käytetäänkö palautetta prosessin 
edelleen kehittämiseen?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Millä tavoin palaute huomioidaan 
jatkototeutuksissa? 
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