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Valiokuntaehdotus 
koulutusalan digitaalisista ratkaisuista  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että laaditaan pohjoismainen strategia korkea-asteen koulutuksen digitaali-

sille ratkaisuille. 

 

Taustaa 

Globaalissa kilpailussa Pohjoismaiden valttikortti on tieto ja korkeasti koulutettu työ-

voima. Koronakriisi on osoittanut, että Pohjoismaiden digitaalinen infrastruktuuri 

kuuluu maailman parhaimpiin, mutta meidän on tehtävä vielä töitä ollaksemme par-

haita. Korkea-asteen koulutuksessa luotuja digitaalisia ratkaisuja ei tule unohtaa krii-

sin jälkeen, vaan niitä tulee hyödyntää ja kehittää edelleen. Jakamalla sekä digitaa-

lista kurssitarjontaa että hyviä käytännön kokemuksia voidaan korkeakouluja auttaa 

profiloitumaan. Erityisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelman tu-

lisi kantaa vastuunsa pohjoismaisesta liikkuvuudesta korkeakoulujen välillä, myös di-

gitaalisissa olosuhteissa, nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Viimeistään koronakriisin aikana kaikkialla maailmassa on huomattu hyvien digitaa-

listen ratkaisujen tuoma hyöty koulutukselle. Verkkokurssityökalujen vahvistaminen 

parantaisi koulutuksen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta. Mahdollisuus muuttaa 

toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan tarjoaa yhä useammalle pääsyn korkea-asteen 

koulutukseen ja edistää Pohjoismaiden integraatiota. Sen lisäksi, että käytettävissä 

on hyvät mahdollisuudet kansainvälisiin opintoihin ja vaihto-ohjelmiin, tulee huoleh-

tia siitä, että myös ne, jotka eivät voi oleskella pitkään ulkomailla, saavat välineitä 

käyttöön pohjoismaisen osaamisensa kohottamiseen. Digitalisaatio tarjoaa tähän 

monipuolisia ratkaisuja. 

 

Suurten avoimien verkkokurssien ja luentojen suorien lähetysten lisääminen auttaisi 

niitä opiskelijoita, joiden on vaikea päästä kouluun/yliopistoon osallistuakseen luen-

noille tai muuhun opetukseen. Etäopiskelu lisäisi mahdollisuuksia asua ja opiskella 

syrjäseuduilla, mikä vahvistaisi maaseudun asemaa. Lisäksi se lisäisi opiskelijoiden 
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liikkuvuutta ja edistäisi aluekehitystä. Etäopinnot tarjoavat lisäksi aivan uusia mah-

dollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, kun opinnot eivät ole paikkaan sidottuja.  

Valiokunnan näkemykset 

Koronapandemia on osoittanut, että yliopistot ja korkeakoulut pystyvät siirtymään 

digitaaliseen etäopetukseen. Etäopetus ei voi täysin korvata fyysistä opetusta, mutta 

se voi olla koronakriisin jälkeenkin hyvä keino täydentää opetusta ja edistää elin-

ikäistä oppimista, erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat opiskelijat, jotka eivät voi 

tai halua muuttaa toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan. Nuorten Pohjoismaiden 

neuvosto on kiinnittänyt Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan huomiota 

siihen, että on tarpeen tuoda yliopisto- ja korkeakouluopinnot digitaalisesti sellaisten 

opiskelijoiden saataville, jotka haluavat kouluttautua toisessa Pohjoismaassa. Osaa-

minen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mielestä Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton tulee laatia pohjoismainen strategia sille, miten Pohjolan yliopistot ja korkeakou-

lut voivat mukauttaa koulutuksensa paremmin etäopetukseen soveltuvaksi niin ko-

konaisissa koulutusohjelmissa kuin yksittäisillä kursseillakin.  

 

Strategiaa laadittaessa voidaan miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

• Mitä teknisiä ja taloudellisia resursseja vaadittaisiin verkkokurssien ja luento-

jen suorien lähetysten lisäämiseksi? 

• Millaista osaamista opettajilta vaaditaan tasokkaan verkkokurssin pitämi-

sessä? 

• Onko olemassa edellytyksiä ja tarvetta sellaiselle pohjoismaiselle koulutus-

alustalle, jonka tarkoituksena olisi parantaa digitaalisten koulutusten saata-

vuutta ja niistä tiedottamista kaikissa Pohjoismaissa? 

 

Ehdotus noudattaa kestävän kehityksen seuraavaa osatavoitetta: 

4.3 Yhtäläinen mahdollisuus laadukkaaseen ammatilliseen ja korkea-asteen koulu-

tukseen. 
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