
Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja 
ohjausosaamisen vahvistaminen  
 
OKM:n kärkihankkeessa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja 
ohjausosaamisen vahvistaminen on hankekausi loppumassa ja osahankkeiden tulokset valmiina. Me 
hanketoimijat kerromme nyt marraskuussa 2019 pidettävissä webinaareissamme osahankkeiden 
kehittämistä malleista ja sähköisistä järjestelmistä, hyvistä käytännöistä ja hankkeiden kehittämiseen 
liittyvistä asioista mielellämme niille, joita aiheet kiinnostaa. Ohessa kolmen webinaarin ajankohdat, 
otsikot ja osallistumislinkit. Tervetuloa kuulolle! Webinaareista tehdään myös tallenne, jota voi 
katsoa myöhemmin hankkeen nettisivuilta https://sites.utu.fi/okmdigipeda/ 
 
 

1. Ensimmäinen webinaari pidetään 5.11.2019 klo 13-14 
 
Webinaarilinkki: https://utu.zoom.us/j/862678894 
 
Webinaarin vetäjät ovat Heidi Salmento, Samuli Laato & Mari Murtonen (TY) 
 

OTSIKKO: Digitaalisen oppimisympäristön luominen: yliopistopedagogiikkaa verkko-
opintoina 
 
TIIVISTELMÄ: Webinaarissa käsitellään yliopistopedagogiikan opetukseen tarkoitetun UNIPS-verkko-
oppimisalustan* suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyviä asioita ja tarkastellaan 
projektin tuloksia sekä teknisestä että pedagogisesta näkökulmasta. Webinaarin tarkoituksena on 
summata projektin aikana opittuja asioita ja antaa avaimia pedagogisesti mielekkään verkko-
oppimisympäristön suunnitteluun ja siellä tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. Webinaari soveltuu 
kaikille verkko-oppimisesta ja -opettamisesta kiinnostuneille. 
 
*UNIPS (University Pedagogogical Support) on yliopistojen henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille 
suunnattu englanninkielinen yliopistopedagogiikan verkko-oppimisympäristö. Kahdeksan 
suomalaisen yliopiston yhteistyönä toteutetussa UNIPS-ympäristössä https://unips.fi/ on kaikille 
avoimesti saatavilla olevaa opetusmateriaalia yliopistopedagogiikan aiheista. UNIPS koostuu pienistä 
moduuleista, joiden sisältöjä voi opiskella itsenäisesti. Yhteistyö-yliopistojen henkilökunta ja jatko-
opiskelijat voivat opiskella moduuleita myös ohjatusti. Tällä tavalla moduuleita on opiskeltu jo lähes 
1000 opintopisteen verran. 
 
 

2. Toinen webinaari on 12.11.2019 klo 13-14 
 
Webinaarilinkki: https://utu.zoom.us/j/453295431 
 
Webinaarin vetävät Antti Kauppila (ISY), Antti Ronkainen (ISY) 
 

OTSIKKO: Flippaus eli käänteinen opetus opetushenkilökunnan opetuksen kehittämisen 
tukena 
 
SISÄLTÖ: Webinaarissa kerrotaan, miten opetushenkilökunnan opetusta voidaan tukea flippauksen 
eli käänteisen opettamisen avulla. Webinaarin aikana Itä-Suomen yliopiston "flipparit" kertovat, 
miten opetuksen kääntäminen Itä-Suomessa sekä muutamassa partneriyliopistossa on tapahtunut ja 
miten sitä on tuettu sekä minkälaisia tuloksia opetuksen kääntämisestä on saatu. He kertovat myös 
kokemuksia, miten saada henkilökunta innostuneesti lähtemään muutoksen tielle. 
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3. Kolmas webinaari on 28.11.2019 klo 13-14 
 
Webinaarilinkki: https://utu.zoom.us/j/500975105 
 
Webinaarin vetävät Satu Hakanurmi (TY), Hannele Rajaniemi (JYU) ja Sirke Pekkilä (Uniarts) 
 

OTSIKKO: Kehittäjäyhteisöt opetushenkilökunnan opetuksen kehittämisen tukena 
 
SISÄLTÖ: Webinaarissa kerrotaan, minkälaisia kokemuksia on saatu kehittäjäyhteisöjen tukemisesta 
Jyväskylässä, Taideyliopistossa ja Turussa. Digi-kummiverkosto sekä opetuksen yhteissuunnittelu ovat 
malleja, joita on kehitetty tukemaan opetushenkilökunnan arjen työtä joko vahvistaen heidän digi-
pedagogista osaamistaan tai koulutus-/opetussuunnitteluaan. 
 
Tervetuloa kuuntelemaan! 
 
Ystävällisesti 
 
Minna Vuorio-Lehti 
KT, Opetuksen kehittämispäällikkö, Kehittämishankkeen koordinaattori 
Koulutuksen tuki / Opetuksen kehittäminen 
20014 Turun yliopisto 
p. 050-56 77 355 
mivule@utu.fi 
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