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Tiivistelmä 

Hankkeen tavoitteena on ollut vertailla neljän pohjoismaan digitaalisen kulttuurin yliopistokoulutuksen 

sisältöjä. Mukana ovat olleet Turun, Jyväskylän, Lundin, Bergenin ja Århusin yliopistot. Olemme 

kiinnittäneet huomiota muun muassa opetussuunnitelmien kurssien ja opintokokonaisuuksien 

osaamistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen kumuloitumiseen sekä opintojen työelämärelevanssiin 

osallistaen eri tavoin opiskelijoita mukaan edellä mainittujen osa-alueiden tarkasteluun ja kehittämiseen. 

 

1. Benchmarking-kohde 
Hankkeen tavoitteet sisältäen kuvauksen siitä, miten hanke edistää tutkinnoissa saavutettavan osaamisen 
ja oppimistulosten laadunhallintaa 

Digitaalinen kulttuuri on moni- ja poikkitieteinen humanistinen oppiala, joka tutkii ihmisten ja uusien 

teknologioiden kohtaamista. Digitaalisen kulttuuri tutkii muun muassa internetin, sosiaalisen median 

sovellusten ja mobiiliteknologioiden käyttöä sekä digitaaliseen pelaamiseen liittyviä ilmiöitä. Digitaalisen 

kulttuurin kenttään kuuluvat myös humanististen tutkimusaineistojen sekä taiteellisen toiminnan 

digitalisoitumiseen liittyvät kysymykset. Teoreettis-metodologisen perustutkimuksen lisäksi digitaaliselle 

kulttuurille ovat tyypillisiä soveltavat projektit, joissa teoreettis-metodologista osaamista käytetään 

pohjana uusien sovellusten, teknologioiden ja esimerkiksi taideteosten tekemisessä. Projekteissa on 

tyypillisesti mukana myös yliopistojen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. 

Digitaalinen kulttuuri on tieteenalana syntynyt ja myöhemmin vakiintunut tietoverkkoihin, digitaiteeseen ja 

digitaalisiin peleihin liittyvien ilmiöiden yleistyessä 1990-luvun lopulta lähtien, ja pohjoismaisten 

yliopistojen tutkijat ovat olleet erittäin aktiivisia uuden tieteenalan kysymysten määrittelyssä, tarkastelussa 

sekä oppialan rakentamisessa. Digitaalisen kulttuurin opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa internetin 

ja sosiaalisen median asiantuntija-, koulutus- ja tutkimustehtäviin sekä peli-, media- ja kulttuurituotannon 

pariin. 

Digitaalisen kulttuurin opetusta tarjoavat ja tutkimusta tekevät yliopistot perustivat vuonna 2008 

pohjoismaisen verkoston (http://nordicdigitalculture.net/). Turun yliopisto liittyi verkostoon 2011. Verkosto 

on järjestänyt muun muassa opettajavaihtoa ja perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetun kesäkoulun, joka 
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pidettiin ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kerran elokuussa 2012 Porin yliopistokeskuksessa, Turun 

yliopiston yksikössä. Verkoston toimintaa rahoitti aluksi Nordplus.  

Digitaalisen kulttuurin pohjoismaiseen benchmarking -vertailuhankkeeseen ovat osallistuneet Turun, 

Jyväskylän, Lundin, Bergenin ja Århusin yliopistot. Hankkeen tavoitteena on ollut hyödyntää olemassa 

olevaa pohjoismaista verkostoa digitaalisen kulttuurin opetuksen arvioinnissa ja kehittämisessä. Olemme 

kiinnittäneet huomiota opintosuunnitelmien kurssien ja opintokokonaisuuksien osaamistavoitteiden 

määrittelyyn, osaamisen kumuloitumiseen sekä ennen kaikkea työelämärelevanssiin. 

Digitaalisen kulttuurin benchmarking-hanke on tutustuttanut osallistujat eri Pohjoismaissa tehtävään 

yliopistojen laatutyön käytänteisiin ja auttanut hakemaan uusia entistä toimivampia laadunarvioinnin ja 

kehittämisen malleja erityisesti tutkintojen tarjoamien työelämävalmiuksien näkökulmasta.  

Tavoitteena on ollut, että hankkeen aikana saisimme kehitettyä digitaalisen kulttuurin opetussuunnitelmia 

niin, että oppimistulokset ovat helpommin arvioitavissa, opiskelijat ja yhteistyökumppanit näkevät entistä 

paremmin, millaisia työelämän kannalta monipuolisia ja tärkeitä valmiuksia opinnot antavat ja opetus on 

luonteelta kansainvälistä. Hankkeen painopiste on ollut työelämärelevanssissa siitä syystä, että kaikilla 

partnereilla on samankaltaisia mutta myös toisistaan poikkeavia yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa tehtyjä 

yhteisprojekteja, työharjoittelua ja tilausgraduja sekä työelämävalmiuksia antavia kursseja (toisaalta 

erityiskurssit kuten digitaalinen portfolio yms. ja toisaalta se, kuinka kaikissa kursseissa on integroituna 

työelämävalmiuksia). Näitä koskevia arviointikäytänteitä on tarpeen kehittää ja arvioida. Yksi esimerkki 

kehittämiskohteista on soveltavan osuuden sisältävien pro gradu -töiden arviointi, sillä esimerkiksi Turun 

yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnäytteiden arviointikriteeristössä ei ole huomioitu soveltavia 

osioita sisältäviä graduja. Niitä koskevia erityisiä arviointikriteeristöjä on tosin hahmoteltu aiemmin 

kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman sisällä. Kiinnostava kysymys on myös se, 

miten opiskelijoiden tieteellinen asiantuntijuus ja osaaminen ja niihin liittyvät työelämätaidot kumuloituvat 

opintojen aikana.  

Hankkeen tavoitteena on ollut ottaa eri Pohjoismaiden opiskelijat mukaan arviointityöhön. Opiskelijoiden 

osallistaminen lisää heidän valmiuksiaan ja kiinnostustaan akateemiseen asiantuntijuuteen liittyvien 

arviointitaitojen, kriittisyyden ja refleksiivisyyden kehittämiseen. Lisäksi arviointi toimii opiskelijoille 

esimerkkinä kansainvälisestä projektista. Opiskelijoiden edustajat ovat osallistuneet eri tavoin 

arviointiseminaareihin. He osallistuvat myös arviointiympäristön kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuville 

opiskelijoille annetaan arviointiin osallistumisesta opintosuoritus. 

 

2. Benchmarking-vierailu 
Toiminnan vertailu ja toisilta opitut hyvät käytänteet 

Hankkeen toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ovat täyttyneet, mutta muun muassa aikataulu- ja 

muista käytännön syistä olemme muokanneet hankkeen kuluessa toteuttamistapoja. Hanke on edennyt 

tähän mennessä seuraavasti: 

Toteutimme Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa syksyllä 2013 jokaisen kurssin yhteydessä 

kaksivaiheisen kyselyn, jossa opiskelijat kurssin alussa saivat kertoa kunkin kurssin kohdalla omista 

oppimistavoitteistaan ja erityisesti odotuksistaan suhteessa kurssien työelämärelevanssiin. Kysely toistettiin 

kurssin lopussa, jotta opiskelijat saattoivat kertoa, oliko kurssi vastannut heidän odotuksiaan ja olivatko 
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työelämäkytkennät avautuneet kurssin aikana uudella tavalla. Lähtökohtahypoteesina oli, että opiskelijat 

pystyvät tunnistamaan kurssisisältöjen työelämäyhteydet paremmin pidempään opiskeltuaan.  

21.11.2013 professori Jaakko Suominen esitteli kyselyn tuloksia Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan 

kaikille opiskelijoille suunnatun työelämäpäivän yhteydessä. Kyselyn tulokset voi tiivistää seuraavalla 

tavalla: 

 Kysely ohjasi opiskelijoiden ajatuksia oppimistavoitteiden ja työelämävalmiuksien tunnistamisen 

suuntaan (jo pelkkä kysyminen vaikuttaa tutkittaviin). 

 Kyky eritellä tarkemmin opittua ja sen relevanssia näkyi siinä, että opiskelijoiden vastaukset kurssin 

alussa ja lopussa erosivat toisistaan. 

 Aineistossa ei ollut kovin selkeästi havaittavissa, että käsitys työelämävalmiuksista olisi vahvasti 

kasvanut opintojen kuluessa. 

 Osa opiskelijoista ei hahmota tutkimustaitoja opettavien kurssin työelämärelevanssia 

tutkimustehtävien ulkopuolella. 

 Kurssien yhteydessä on painotettava enemmän esim. uuden tiedon löytämiseen, arviointiin 

hallintaan, raportoimiseen ja yleistajuistamiseen liittyvien taitojen merkittävyyttä monenlaisissa 

ammateissa. 

 Humanistisellakin tutkinnolla voi olla työelämän kannalta välineellinen merkitys (tietty pätevyys). 

 Käytäntöpainotteiset kurssit lisäävät helpommin työelämätietoisuutta opiskelijoiden näkökulmasta.  

 Yleissivistystä enää harvemmin ajatellaan työelämävalmiutena, mutta olisiko se tarpeen? Toisaalta 

uusiin ilmiöihin tutustumisen ja niiden ymmärtämisen opiskelijat kokivat hyödyllisinä. 

 Tutkimuskurssien yleisemmän merkityksen eksplikointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. 

Suominen myös kertoi benchmarking-projektista paikalla olleille tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle 

ja alumneille. Hän esitteli tuloksia myös muiden Pohjoismaiden yliopistojen digitaalisen kulttuurin 

koulutusohjelmien edustajille, kun ensimmäinen varsinainen hankekokous pidettiin Lundin yliopistossa 

21.1.2014.  

Lundin yliopisto oli valittu tapaamispaikaksi siksi, että yliopistossa oli aloitettu digitaalisen kulttuurin 

kanditason opetus vasta vähän aikaa sitten, joten muiden Pohjoismaiden edustajilla oli mahdollisuus 

tutustua paremmin koulutuksen sisältöihin ja laajasti eri Lundin yliopiston oppiaineista koottuun 

opetushenkilökuntaan. Lundin tutkintorakenne muistutti vahvemmin suomalaisia 

ammattikorkeakoulututkintoja pakollisine työharjoitteluineen, projekteineen ja sidosryhmäyhteistyön 

muotoineen, vaikka kaikkia elementtejä on myös muiden Pohjoismaiden digitaalisen kulttuurin 

koulutusohjelmissa. 

Lundin kokouksen tavoitteena oli esitellä paitsi benchmarking-projektia ja keskustella jatkotoimenpiteistä, 

myös esitellä kunkin yliopiston digitaalisen kulttuurin tutkintorakenteita sekä tapausesimerkkejä hyvistä 

käytänteistä, jotka liittyvät muun muassa opintojen ohjaukseen, alumniyhteistyöhön ja muuhun 

sidosryhmäyhteistyöhön. Aikataulusyistä seminaari pidettiin yksipäiväisenä (alun perin oli ajateltu 

kaksipäiväistä seminaaria). Seminaarissa osallistujat esittelivät benchmarking-projektin ja Turun yliopiston 

opiskelijakyselyn lisäksi muun muassa koulutusohjelman ja elinkeinoelämän yhteyksiä työharjoittelun ja 

projektien kautta, teorian ja käytännön yhdistämistä tutkintorakenteen tasolla, koulutusohjelmien 

elinkaarta ja muodonmuutoksia sekä alumnien kytkemistä mukaan opetukseen. 
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Kokouksessa päätimme luopua – samoin aikataulusyistä – projektisuunnitelmassa esitetystä ajatuksesta 

järjestää opiskelijoiden kanssa laajemman arviointikesäkoulun, sillä sitä olisi ollut mahdotonta saada 

mahtumaan enää opetussuunnitelmiin. Sen sijaan päätimme kokoontua Suomessa työpajaan, jossa 

opetussuunnitelmien sijasta keskityttäisiin tarkemmin kurssisisältöihin, opetusmenetelmiin ja yksittäisten 

kurssien työelämärelevanssiin ja sidosryhmäyhteistyöhön. Työpajaan, joka sitten järjestettiin 5.–7.6.2014 

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimusasemalla Seilin saaressa, kutsuttiin mukaan työsuhteessa olevien 

opettajien lisäksi myös jatko-opiskelijoita, joten myös tätä kautta uusi ryhmä tuotiin mukaan projektiin.  

Eniten osallistujia Seilin työpajassa oli Turun yliopistosta, mutta myös muista partneriyliopistoista oli 

paikalla yksi tai kaksi osallistujaa. Työpajan esitykset käsittelivät muun muassa teoreettisen ja 

käytännöllisen sisällön opettamista, verkkokurssien toteutusta, uuden digitaalisen kulttuurin peruskurssin 

suunnittelua, tutkimuksen ja opetuksen yhdistämistä tapausesimerkkien kautta sekä eettisten kysymysten 

opettamista. Esitelmöitsijät oli ohjeistettu esittämään myös opetukseen käytännön kysymyksiä, joista 

halusivat käydä keskustelua ja joihin halusivat löytää vastauksia yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

Työpajassa käyty keskustelu antoi välineitä opetussisältöjen ja niiden arviointimenetelmien kehittämiseen. 

Ennen työpajaa benchmarking-projekti jatkui tammi–maaliskuussa 2014 Turun yliopistossa syventävien 

opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille suunnatulla kurssilla, jota veti Jaakko Suominen. Kurssin 

tavoitteena oli opettaa opiskelijoille tapoja vertailla ja kehittää opetussuunnitelmia ja täten antaa 

opiskelijoille valmiuksia toimia kriittisinä digitaalisen kulttuurin asiantuntijoina myös suhteessa 

koulutussisältöihin. Kurssi toimi myös tärkeänä kansainvälisyyskasvatuksena.  

Opiskelijat tunnistivat hankkeessa mukana olevien yliopistojen opetussuunnitelmien välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä sekä laativat eroista ja yhtäläisyyksistä englanninkielisiä yhteenvetoja, jotka toimitettiin 

toisille hankeyliopistoille. Hankepartnerien edustajilla ja heidän kauttaan myös heidän yliopistojen 

opiskelijoilla oli mahdollisuus kommentoida yhteenvetoja ja myös vastata Turun yliopiston opiskelijoiden 

esittämiin kysymyksiin. Sisällöllisten tekijöiden lisäksi opiskelijoiden kurssilla tekemä tutkimustyö antoi 

partneriyliopistoille virikkeitä kehittää verkkosisältöjään, sillä opiskelijat huomasivat, että monet keskeiset 

asiat saattoivat puuttua kokonaan julkisilta verkkosivuilta. Niiltä ei välttämättä löytynyt tietoa esimerkiksi 

tehdyistä opinnäytetöistä, työharjoittelun sisällyttämisestä opintoihin tai niillä ei kuvattu valmistuneiden 

urapolkuja esimerkkien kautta. Kurssin aikana opiskelijat laativat myös pohjan Turun yliopiston digitaalisen 

kulttuurin ohjeistukseksi työharjoittelun sisällyttämisestä osaksi kandi- ja maisterintutkintoja.  

Tätä raporttia kirjoitettaessa hanke on osittain kesken. Pidämme vielä vähintään yhden seminaariin, joka 

olisi tarkoitus järjestää Bergenin yliopistossa Norjassa, jotta saamme sinne mukaan taas enemmän sellaisia 

opettajia, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet hankkeeseen. Seminaariin kutsutaan myös opiskelijoita. 

Seminaari tulee keskittymään hankkeen yhteenvedon lisäksi myös erityisesti kandi- ja maisterintutkintojen 

opinnäytetöiden vertailuun, koska tätä aihepiiriä ei ole aiemmissa tapaamisissa tarkemmin käsitelty, vaikka 

kevään 2014 kurssilla opiskelijat vertailivat opinnäytteiden toteutustapoja ja tämä aihepiiri oli 

hankesuunnitelmassa nostettu keskeiseksi teemaksi. Kiinnitämme vertailevasti huomiota opinnäytteiden 

ohjaukseen, opinnäytteiden aiheisiin ja tyyppeihin (kirjallinen raportti, soveltava tutkielma, projektityö), 

opinnäytteiden yhteyksiin työelämään sekä eri opinnäytetyyppien arviointikriteereihin. Tavoitteena on 

kehittää tapoja, joilla opinnäytteitä voi tehdä, ohjata ja arvioita.  

Loppuseminaarin lisäksi kokoamme yhteen myös projektin aikana tuotetun materiaalin ja teemme 

loppuraportista englanninkielisen version muiden yliopistojen käyttöön. 
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3. Uuden tiedon soveltaminen omaan organisaatioon 
Tulosten yhteenveto ja mahdollinen uusi tavoite 

Hanke on opettanut sen, että muista yliopistoissa opintojen sisältöön liittyvä sääntely vaikuttaa 

huomattavasti monimutkaisemmalta kuin Suomessa. Erityisesti Norjassa on useita erilaisia valvonta- ja 

akkreditointitasoja, jotka omalta osaltaan kehittävät tutkintojen laatua mutta toisaalta tuntuvat myös 

kangistavan opetussuunnitelmien tekemistä niin, että muutostarpeisiin ei ole mahdollista reagoida 

nopeasti ja ketterästi.  

Kaikista muutoksista huolimatta Suomessa yksittäiset oppiaineet ja opettajat voivat edelleen vaikuttaa 

varsin vapaasti opetuksen sisältöihin. Samaten Suomessa ainakin humanistisen alan tutkinnot koostuvat 

opintopistemääriltään pienemmistä opintojaksoista kuin muissa Pohjoismaissa, joissa myös sivuaineiden 

rooli tutkinnossa on huomattavasti pienempi – samoin mahdollisuus valinnaisuuteen. Nämä seikat 

kaventavat opiskelijoiden mahdollisuuksia räätälöidä tutkintojensa sisältöjä, mutta toisaalta tekevät 

etenemisestä ennustettavampaa ja tutkinnot tulevat suoritetuiksi useammin tavoiteajassa.  

Hanke on avannut silmiä näkemään yhtäläisyyksien lisäksi eroja: yhteisestä koulutusalasta huolimatta 

organisatoriset rakenteet tekevät digitaalisen kulttuurin opetukseen Bolognan prosessin jälkeenkin 

yliopisto- ja maakohtaista vaihtelua. On ollut mielenkiintoista huomata myös muun muassa se, ettei muissa 

Pohjoismaissa digitaalisen kulttuurin alueella ole juuri satsattu verkko- ja monimuoto-opetukseen, vaikka 

nimenomaan tällä alueella Suomessa tuntuu olevan paljon painetta, toiveita ja mahdollisuuksia.  

Hanke on johtanut Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa esimerkiksi seuraaviin 

toimenpiteisiin: olemme korostaneet työharjoittelun roolia osana opintoja ja tarkentaneet työharjoitteluun 

liittyvää ohjeistusta. Olemme myös entistä enemmän nostaneet esiin työelämärelevanssiin liittyviä tekijöitä 

jokaisella kurssilla joko niin, että kursseilla keskustellaan sisältöihin liittyvistä työelämäyhteyksistä, tehdään 

vierailuja yliopiston ulkopuolelle tai tuodaan kursseille mukaan alumneja tai muita aihepiirin asiantuntijoita. 

Ja koska tunnemme toisten yliopistojen käytänteitä nyt entistä paremmin, osaamme suositella 

partneriyliopistoja entistä helpommin sekä opiskelijoille että henkilökunnalle vaihtoyliopistoiksi ja 

pystymme saamaan Suomeen vaihto-opiskelijoita sekä vierailevia opettajia ja tutkijoita. Näin ollen hanke 

on parantanut laadunhallintaa nimenomaan työelämätaitojen ja kansainvälistymisen osalta. 

Työelämärelevanssin lisäksi keskeinen muutos on ollut siinä, että olemme pyrkineet rakentamaan 

opintojaksoista muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti laajempia kokonaisuuksia. Loppuseminaarissa 

käsiteltävät opinnäytteisiin liittyvät aiheet tulevat todennäköisesti antamaan ideoita tapoihin, joiden avulla 

opinnäyteprosesseja ja niiden laadunhallintaa on mahdollista kehittää eri näkökulmista.  

 

 


