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T ämä raportti on osa Suomen eOppimiskeskuk-

sen Poluttamo-hanketta (www.poluttamo.fi). 

Hankkeen ydinteemat ovat olleet: osaamisen 

tunnistaminen, osaamisen näkyväksi tekemi-

nen, oma opintopolku ja sujuvat siirtymät. Hankkeessa 

on etsitty hyviä käytäntöjä ja kehitetty toimintatapoja, 

joilla edellä mainittuja asioita edistetään. Näihin kaik-

kiin osa-alueisiin oppimisanalytiikka tuo apua. 

Tässä raportissa selvitetään:

1. mistä lähtökohdista oppimisanalytiikkaa oppilaitok-

sissa kehitetään

2. muutaman esimerkin kautta, miten oppimisanaly-

tiikkaa hyödynnetään yleissivistävässä ja ammatilli-

sessa koulutuksessa tällä hetkellä,

3. millaisia työkaluja eri tekniset oppimisympäristöt ja 

erilliset oppimisanalytiikkaohjelmat tarjoavat analy-

tiikan tekemiseen

4. millaisia haasteita liittyy työkaluihin ja niiden käyt-

töönottoon ja kehittämiseen

5. mikä olisi optimitilanne oppimisanalytiikan käyt-

töönotolle

Selvityksen aineisto on koottu maalis-toukokuus-

sa 2018 haastattelemalla 16 eri oppimisympäristön ja 

oppimisanalytiikkaohjelmistojen edustajaa. Elo-syys-

kuussa koottiin vielä kolmen oppimateriaalituottajan 

oppimisanalytiikkamenetelmät. Haastattelut tehtiin 

soveltaen eAMK-projektin taustakyselyä  

(www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/). Haastatteluista 

10 tehtiin Skypen tai puhelimen kautta ja kaksi kasvo-

tusten. Oppimateriaalien ja neljän työkalun kuvaukset 

tehtiin kirjoittamalla kuvaukset ja yritys tarkisti teks-

tit. Haastatteluista kirjoitettiin muistiinpanot ja kukin 

ohjelmiston toimittaja sai vielä tarkistaa tekstin.

Oppilaitoksista haastateltiin kuuden ammatillisen 

oppilaitoksen IT-vastaavia ja pedagogisia kehittäjiä ja 

kahden peruskoulun oppimisanalytiikan kehittäjää. 

Lisäksi on haastateltu yksittäisiä oppilaitosten kehit-

täjäopettajia (8 henkilöä) ja kolmea opiskelijaa. Haas-

tattelujen lisäksi on kerätty tietoa teemaan liittyvistä 

webinaareista, kirjallisuudesta ja konferensseista sekä 

OKM:n oppimisanalytiikka-työryhmältä. 

Mistä 
kaikki
alkoi

http://www.poluttamo.fi
https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/
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Taustoja

E rityisesti verkko-opetuksen yleistyessä voidaan 

kerätä hyvinkin paljon tietoa siitä, mitä oppi-

misprosessissa tapahtuu. Käytetyissä oppimis-

ympäristöissä on  kaikissa jonkinasteista tie-

don keräämistä ja oppijalle ja opettajalle saadaan yh-

teenvetoja siitä, miten oppija etenee ja miten oppima-

teriaalit ja oppimistehtävät tukevat oppimista. Kerätyn 

tiedon avulla voidaan myös ennakoida, millainen oppi-

ja on kyseessä ja millaista tukea hän tarvitsee oppimi-

sen eri vaiheissa.

Nyt teknologia mahdollistaa myös tietojen yhdis-

tämisen muista tietolähteistä. Oppijasta voidaan teh-

dä hyvinkin yksityiskohtaisia kuvauksia ja profiile-

ja ja tämän perusteella hänelle voidaan laatia juuri hä-

nen tarpeisiin sopivia koulutuspolkuja. Oppimisympä-

ristöt ovat muuttumassa oppijan tarpeisiin mukautuvi-

in muotoihin, missä oppijan etenemisen mukaan tarjo-

taan taitotasoihin sopivia oppimateriaaleja ja oppimis-

tehtäviä. Parhaimmillaan oppimisanalytiikka palve-

lee oppijaa, opettajaa ja oppilaitoksen johtoa reaaliai-

kaisesti, mutta optimitilanteeseen on vielä pitkä matka. 

Tässä vaiheessa otetaan vasta oppimisanalytiikan ensi 

askeleita ja on tehtävä vielä monia päätöksiä ja ratkai-

suja ennen kuin oppimisanalytiikka on täysimääräises-

ti hyödynnettävissä oppilaitoksissa. 

Oppimisanalytiikka liittyy kiinteästi pedagogiikkaan 

ja arviointiin. Oppijoiden arvioinnin tehtävänä on ohjata 

ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppijan edellytyk-

siä itsearviointiin. Painopiste on oppimista edistävässä 

arvioinnissa. Oppilaitoksissa tulisi olla arviointistrategia, 

jonka avulla kehitetään kestävää, kannustavaa arviointi-

kulttuuria ja oppimisanalytiikan tulisi tukea toimintaa.

Oppimisen tukeminen teknologian avulla on yleisty-

nyt viime vuosikymmenien aikana. Teknologia mahdol-

listaa opintojen tarjoamisen laajalle joukolle yhtä ai-

kaa etänä. Puhutaan jopa oppimisteollisuudesta (edu-

cation industry). Opiskelijamäärien lisääntyessä ja kon-

taktiopetuksen vähetessä oppijoiden oppimista ei enää 

voida seurata samalla tavalla kuin ennen. Tekniset op-

pimisympäristöt mahdollistavat hyvinkin yksityiskoh-

taisen oppijan tekemisen seuraamisen ja oppimispro-

sessin tallentamisen. Käsite oppimisnalytiikka on tullut 

käyttöön 2000-luvun alussa.

Vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen konferenssi 

oppimisanalytiikan tiimoilta Kanadassa ja vuonna 2013 

perustettiin analytiikan ympärille SoLAR (the Society for 

Research on Learning Analytics) yhdistys. Teeman ym-

päriltä on kirjoitettu kymmeniä kirjoja ja tuhansia tie-

teellisiä artikkeleja. Aihetta käsitteleviä konferensseja 

järjestetään useampia eri puolilla maailmaa vuosittain. 

Aiheesta ovat erityisen kiinnostuneita tietojenkäsitteli-

jät, tilastotieteilijät, matemaatikot, psykologit ja kasva-

tustieteilijät. Oppiminen kiinnostaa! Suomessa on tällä 

hetkellä menossa useita oppimisanalytiikan kehittämi-

seen liittyviä pilotteja yliopistoissa ja ammattikorkea-

kouluissa. Helsingin yliopistossa kasvatustieteen lai-

toksella on helmikuussa 2018 aloittanut työnsä oppimi-

sanalytiikan professori ja Turun yliopiston Informaatio-

teknologian laitokselle on perustettu vuonna 2016 oppi-

misanalytiikan keskus.

1
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EDUCAUSE:n (Learning Initiative and the New Me-

dia Consortium) julkaisema Horizon Report K-12, lista-

si vuonna 2011 oppimisanalytiikan yhdeksi kuudesta 

teknologisesta trendistä. Silloin ennustettiin, että ana-

lytiikka olisi laajasti käytössä neljän-viiden vuoden 

päästä. Oppimisanalytiikan avulla toivottiin saatavan 

tietoa oppijoiden sitouttamisesta, syistä mitkä vaikutta-

vat oppimistuloksiin ja oppimistulosten parantamiseen 

ja tietoa opetusprosesseista. Tämän tiedon avulla voi-

daan uudistaa opetussuunnitelmia, opetusta ja arvioin-

tia ajankohtaisesti. Kerätyn datan analysoinnin avulla 

voitaisiin paremmin ymmärtää monimutkaisia ja mo-

nimuotoisia oppimistapahtumia ja tiedon avulla tukea 

oppijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Määrittelyjä
Elias (2011) määritteli oppimisanalytiikan toiminnaksi, 

missä kerätään tietoa oppimistuloksista sekä väestötie-

teellistä tietoa ja näiden pohjalta kehitetään opetusta 

ja oppimista. Erik Duval (2012) kuvasi analytiikkaa näin: 

”Oppimisanalytiikka on oppimistapahtumasta kerätty-

jen jälkien analysointia ja näiden perusteella opettami-

sen ja oppimisen kehittämistä”. Vuonna 2011 järjestetys-

sä ensimmäisessä oppimisanalytiikkaa käsittelevässä 

konferenssi (International Conference on Learning Ana-

lytics (LAK 2011) se määriteltiin näin: ”Oppimisanalytii-

kalla tarkoitetaan oppijoista ja heidän toimintaympä-

ristöstä kerättävää tietoa, mittaamista, analysointia ja 

raportointia, jonka pohjalta yritetään ymmärtää ja opti-

moida oppimista ja oppimisympäristöjä.”

Käsitteet antavat hyvän kuvan siitä, mitä ollaan te-

kemässä. Oppimisprosessista kerätään tietoa, tietoa kä-

sitellään ja siitä tehdään erilaisia analyyseja, raportte-

ja, visuaalisia tulkintoja ja tämän jälkeen tehdään kor-

jaavia toimenpiteitä, niin että oppijoille mahdollistet-

taisiin paras mahdollinen oppimisprosessi. Suomessa 

oppimisanalytiikasta puhuttaessa kohdennetaan toi-

mintaa hyvin paljon oppijaan ja oppijan suorituksiin – 

joskus tuntuu, että puhutaan enemmänkin suoritusa-

nalytiikasta kuin oppimisanalytiikasta. Edellisten mää-

ritelmien mukaan ei ole niinkään kysymys yksittäisen 

oppijan opiskelusta vaan enemmänkin siitä, mitä opet-

taja ja oppilaitos kaiken kaikkiaan pystyvät tekemään 

oppimisen tukemiseksi. 

Sergis ja Sampson (2017) ovat käyttäneet käsittei-

tä opetus- ja oppimisanalytiikka (teaching and learning 

analytics). Tässä lähestymistavassa opettajan pedago-

ginen taito ja ohjaus nousevat erittäin tärkeään roo-

liin samoin kuin arviointi. Opetusanalytiikassa erityi-

sesti kohdennetaan tiedon keräys ja analyysi opetus-

suunnitelman, oppimateriaalien ja ohjauksen kehittä-

miseen eli kerätään tietoa lähinnä opettajan työn näkö-

kulmasta.
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Trendejä maailmalta
EDUCAUSEN Horizon raporteissa oppimisanalyysi on 

edelleenkin kehittyvä trendi. Uusimmassa korkea-

koulujen raportissa (NMC Horizon Project, 2018) ana-

lytiikka kytketään tiiviisti mukautuvaan oppimiseen 

(adaptive learning). Mukautuva oppiminen (personoi-

tu, eriytetty, yksilöllistetty tai adaptiivinen oppiminen – 

differentated, personalized, and individualized) tarkoit-

taa yksilöityjä oppimispolkuja, jotka vastaavat kunkin 

oppijan henkilökohtaisiin oppimistapoihin ja – tarpei-

siin. Ohjelmisto kokoaa tietoa koko ajan oppimistapah-

tumasta ja rakentaa oppimistilannetta oppijan osaa-

mistasosta lähtien. Ohjelma kerää tietoa jokaisen yksit-

täisen oppijan tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ja 

muotoilee oppimissisältöjä vastausten ja käyttäytymi-

sen mukaan – sisältö, arviointi ja opintojaksot/kurssit 

voivat olla adaptiivisia. 

Adaptiivinen sisältö vaihtelee sen mukaan, miten op-

pija aineiston kanssa työskentelee ja miten hän aineis-

ton pohjalta saa ratkaistua annetut tehtävät. Ohjelmis-

to antaa palautetta tehtävien suorituksesta, oppija saa 

lisävihjeitä ja ehdotuksia uusista materiaaleista. Oppimi-

nen koukuttaa, jos materiaali on kiinnostavaa ja interak-

tiivista ja sen kanssa pystyy työskentelemään – esim. te-

kemään omia reunahuomautuksia, mind-mappeja, muis-

tilistoja, piirroksia, luokitteluja jne. Oppimateriaalin tuli-

si sallia oppijan oma kontrolli, valintoja ja oma opiskelun 

tahti. Sisällön tulisi vastata oppijan oppimistilanteisiin ja 

osaamisen tasoon. Analyysin tulisi korjata oppijan vää-

rinkäsitykset ja antaa lisämateriaalia tai vihjeitä ajatte-

lumallien välittömään korjaamiseen. Kannustava palau-

te lisää yleensä opintojen kiinnostavuutta. Adaptiivinen 

sisältö sisältää paljon oppimista tukevia tukirakenteita – 

ei vain oikein tai väärin palautetta.

Adaptiivinen arviointi tukee oppimisprosessia niin, 

että tehtävien vaikeusaste muuttuu oppijan suoriutu-

misen mukaan. Perusasiat ja käsitteet on opittava en-

nen kuin pääsee seuraaville tasoille - kone tuottaa ky-

symyksiä, joilla testataan, mille tasolle oppija on pääs-

syt. Eteenpäin pääsee vasta, kun on vastannut oikein 

riittävän vaikeatasoisiin tehtäviin.

Muutamilla työkaluilla voidaan jo seurata pidem-

män aikavälin edistymistä. Ohjelmistot antavat vertai-

lutietoa, miten oppija on edistynyt esim. puolen vuo-

den aikana.

Mukautuvat oppimisteknologiat sisältävät henki-

lökohtaiset oppimispolut. Oppimisanalytiikan avulla 

seurataan oppijan edistymistä ja saadun tiedon avulla 

opetusta muutetaan koko ajan oppijan tarpeiden mu-

kaan. EDUCAUSE (NMC Horizon Project, 2018) määritte-

lee mukautuvat oppimisteknologiat ympäristöiksi, mis-

sä dynaamisesti vastataan oppijan yksilöllisiin tarpei-

siin mukauttamalla oppisisällöt ja oppimistehtävät op-

pijan kykyjä ja taitoja vastaavaksi. Mukautuminen on 

osittain automaattista, mutta myös ohjaajan ja opetta-

jan tukemaa. Mukauttaminen nopeuttaa oppimista ja 

lisää oppimismotivaatiota. 

Koneoppimisen ansiosta nämä dataan perustuvat 

tekniikat tarjoavat oppijalle sekä opettajalle ja ohjaa-

jalle reaaliaikaista tietoa oppimisympäristön tapahtu-

2Miten oppimis- 
analytiikkaa 
hyödynnetään 
koulutuksessa 
tällä hetkellä
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mista ja mukauttavat sisältöjä ja tehtäviä tarpeen mu-

kaan. Tavoitteena on, että oppijat etenisivät opinnois-

saan suunniteltujen oppimispolkujen mukaan ja oli-

sivat aktiivisia oppijoita. Analytiikan avulla myös löy-

detään erityistukea tarvitsevat oppijat ja pystytään ar-

vioimaan tekijöitä, mitkä vaikuttavat lopputuloksiin 

ja oppijoiden menestykseen opinnoissaan. Vähitellen 

pystytään tarjoamaan kullekin oppijalle juuri hänen 

tarpeisiin sopivaa opetusta ja näin opetuksen laatu pa-

ranee, keskeytyksen vähenevät, oppijat saavat suori-

tettua opintonsa ja oikein kohdennettu ohjaus säästää 

myös kustannuksia.

Edellinen on vielä pitkälti teoriaa, mutta monissa 

oppimisympäristöissä on jo noita piirteitä. 

Analyysitekniikoilla on mahdollisuuksia tukea op-

pimista muuntamalla oppijoista kootut tiedot ymmär-

rettävään, merkittävään ja käyttökelpoiseen muotoon. 

Khan Academy on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka 

analytiikan avulla kurssit on paketoitu mukautuviksi 

ja tietoisiksi oppimiskokemuksiksi. Sivusto arvioi koko 

ajan oppijan etenemistä opetussuunnitelman mukai-

sin algoritmein mukauttaen sisällön opiskelijan etene-

misen ja osaamistason mukaan. Mukautuva tekniikka 

yhdistyy opettajan, oppijan ja vanhempien näkemyk-

sen edistyksestä. Sama tekniikka tukee oppilasta löy-

tämään myös sopivia korkeakouluja ja tulevia urapol-

kuvaihtoehtoja. LinkedIn tarjoaa jo räätälöityjä korkea-

koulujen ja urapolkujen suosituksia hyödyntäen kerää-

määnsä big dataa.

Meillä useita lähestymistapoja
Oppimisanalytiikka on vielä niin uusi asia oppilaitok-

sessa, että vasta mietitään, miten sitä voitaisiin hyö-

dyntää opetuksessa, oppimisessa, ohjauksessa ja joh-

tamisessa. Suomessa oppimisanalytiikkaa pilotoidaan 

yksittäisten opettajien, joidenkin oppiaineiden tai joi-

denkin luokkien kanssa tai jonkun ohjelman puitteis-

sa. Oppimisanalytiikka liittyy yleensä jonkun oppimis-

ympäristön käyttöön, josta saadaan suoraan erilaisia 

analyysejä oppijoiden etenemisestä tai räätälöidysti 

kerätystä datasta voidaan koota erilaisia raportteja op-

pimisprosessista. Tämä lähestymistapa on yleisempää 

ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Monessa koulussa yksittäiset aktiiviset opetta-

jat ovat omassa työssään lähteneet kehittämään ar-

viointia ja tämän tueksi kehittäneet erilaisia järjes-

telmiä taustatiedon keräämiseksi. Kehittäjäopettajat 

ovat usein taustaltaan tietojenkäsittelyn, matematii-

kan tai tilastotieteen asiantuntijoita ja erittäin sitoutu-

neita pedagogiseen kehittämiseen. Yksittäiset opetta-

jat ovat tehneet uraauurtavaa työtä omien oppilaiden-

sa kanssa esimerkiksi rakentamalla Excelin tai Google 

Sheetin kautta hyvinkin laajoja systeemejä oppimis-

datan keräämiseksi. Kehittämistyö perustuu arvioinnin 

kehittämiseen ja siihen liitettyyn analytiikkaan. Yksit-

täisten opettajien kehittämät analyysitaulukot ottavat 

huomioon myös oppijan kokemukset ja tunteet. Oppi-

jat saavat itse arvioida, miltä heistä tuntui tehdä teh-

täviä ja missä oli vaikeuksia ja missä tuli onnistumi-

sen elämyksiä. Tiedon keräämiseen liittyy paljon puhu-

mista kavereiden ja opettajan kanssa. Raportin aineis-

ton kokoamisen yhteydessä mainittiin ainakin seuraa-

vat kehittäjäopettajien nimet: Teemu Heino, Pekka Peu-

ra ja Tero Toivanen. 

Peruskouluissa verkko-opetusympäristöjä käyte-

tään opetuksessa vähemmän ja siksi ohjelmistojen 

analyysityökalutkin ovat vielä melko tuntemattomia. 

Ala- ja yläkouluissa käytetään monessa oppilaitokses-

sa arvioinnin kautta lähestyviä ohjelmia, kuten Skilli ja 

Qridi. Ammatillisisssa oppilaitoksissa lähdetään enem-

mänkin liikkeelle osaamisperusteisesta opetussuunni-

telmasta ja kootaan digitaalista portfoliota oppimises-

ta esim. Futural Skills ja Workseed ohjelmistojen kaut-

ta. Edelliset ohjelmat ovat integroitavissa oppimisym-

päristöihin, joista dataa kerätään. Adaptiivisia työka-

lujakin on käytössä, mutta ne vaativat vielä paljon jat-

kokehittämistä ja opettajien kouluttamista ohjelmisto-

jen käyttöön.

Useimmissa oppilaitoksissa on käytettävissä verk-

ko-oppimisympäristö, joiden antamaa analytiikkatie-

toa hyödynnetään. Ala- ja yläkouluissa on käytössä 

Peda.net, Mobie Academy, ViLLE, Yiptree ja ItsLearning. 

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ovat käytös-

sä useammin Moodle, Peda.net, Optima/Prima, Claned, 

Muikku ja ItsLearning. Valamis on enemmänkin yritys-

ten käyttämä ohjelmisto. Tämän lisäksi voidaan käyt-

tää puhtaita oppimisanalytiikkaohjelmia integroitu-

na verkko-oppimisympäristöihin. Näistä esimerkkeinä 

ovat Moodleen integroitava Intelliboard ja Blackboardin 

analytiikkaperhe. Kappaleessa 5 on tarkemmin kuvattu 

edellä mainitut ohjelmat.

Adaptiivisuuden suhteen otetaan kehityksen mie-

lenkiintoisia ensiaskeleita ja koneoppimisen myötä 

nuo tavoitteet voivat toteutua hyvinkin nopeasti. Toi-

nen kysymys on, miten paljon opetusta siirretään tieto-

koneohjatuksi, jotta saadaan oppijasta riittävästi tietoa 

yksilöllisten oppimispolkujen järjestämiseksi. Vai on-

nistuuko tämä myös ilman tietoteknistä tukea?
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E DUCAUSE:n raportissa (NMC Horizon Project, 

2018) oppimisanalytiikan odotetaan autta-

van rehtoreita ”pitämään sormensa pulssilla” 

reaaliaikaisesti. He saavat tietoa oppijoiden 

suoriutumisesta, taitotasoista, jatko-opintokelpoi-

suuksista sekä oppilaitoksen opetusprosesseista ja 

opettajien työskentelytavoista erilaisten ohjelmisto-

jen avulla. Opettajilla on käytössä opetuksen ja oppi-

tuntien suunnitteluun omat ohjelmat ja opiskelijoil-

la on erilaisia ohjelmistoja, joista nähdään, mitä eri 

oppiaineissa tapahtuu. Näistä eri ohjelmistoista yh-

distetään tietoja ja tietojenlouhinnalla saadaan ajan-

kohtaisia raportteja ja visualisointeja tilanteesta no-

peasti. Tiedon lisäksi arvioidaan myös laaja-alaisia 

osaamisia kuten luovuus ja yhteistyö. Englannissa, 

USA:ssa ja Australiassa oppimisanalytiikkapilotit on 

tiiviisti kytketty formatiiviseen arviointiin (NMC Ho-

rizon Project, 2018). Oppijan oppimisen jälkiä saadaan 

paremmin näkyviin, kun käytetään erilaisia opetuk-

sen muotoja, joista kerätään dataa – verkko-opetus 

on näistä yksi muoto, mutta useimmiten luokka-ope-

tuksen yhteyteen on lisätty tietotekninen sovellus, 

joka kerää dataa oppimisprosessista.

Osaamisperustainen oppiminen on toinen lähesty-

mistapa, missä on selvästi asetettu osaamisen tavoit-

teet ja tavoitteiden saavuttamisesta kerätään digitaa-

lista portfoliota autenttisten tehtävien ja reaalimaail-

man projektien kautta. Tämähän vastaa meidän tämän 

päivän ammatillisen koulutuksen reformin mukaista 

opetusta. 

Esimerkiksi Chicagon julkisissa kouluissa on jo 

kahdenkymmenen vuoden ajan käytetty kahta peru-

sindikaattoria – läsnäoloa ja arvosanoja, joita seuraa-

malla on pystytty ajankohtaisesti auttamaan tuhansia 

oppijoita (Grossman, 2015). Projektissa teknologia ei ole 

ollut tärkein asia vaan se, että opettajilla ja hallinnon 

edustajilla on ollut pääsy dataan ja tietoon. Tällainen 

lähestyminen on sytyttänyt tuottoisan keskustelun sii-

tä, miten opetuksen suunnittelusta, toteutuksista ja 

soveltamisesta pitäisi jäädä jälkiä ja miten tuota tie-

toa, pitäisi hyödyntää opetuksen kehittämisessä.

Suomessa oppimisanalytiikan tiedon kerääminen 

pohjautuu lähinnä oppimistapahtuman ja oppimistu-

losten seurantaan ja niistä tehtäviin analyyseihin. 

Oppimisanalytiikan perustavoite on oppijan oppi-

misen tukeminen ja oppimismotivaation säilyttämi-

nen, ei mittaaminen tai hyväksi tai huonoksi osoitta-

minen. Salmela-Aro (2018) on tiivistänyt motivaation 

merkityksen: ”Kun opiskelussa koetaan merkitykselli-
syyttä ja työskennellään yhdessä, oppija jaksaa pon-
nistella tavoitteiden eteen ja kokee oppimisen iloa. 
Sen sijaan merkityksettömyys uuvuttaa ja tekee op-
pilaat kyynisiksi”. Teknologian avulla voidaan oppia 

paljon, mutta mukaan tarvitaan innostava, ajantasalla 

oleva opettaja, joka opetusmenetelmiä, ohjausta ja ar-

viointia kehittämällä tukee jokaista oppijaa. Tavoittee-

na on saavuttaa opetussuunnitelmissa asetetut tavoit-

teet, ylläpitää oppimismotivaatioita ja luoda minäus-

kottavuutta oppijoihin. Kannustava arviointi on tär-

keä osa oppimista ja oppimisanalytiikan avulla saa-

Mistä  
lähtökohdista  
oppimis- 
analytiikkaa  
oppilaitoksissa  
kehitetään3
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daan arviointiin tarvittavaa tausta-aineistoa. Sekä pe-

ruskoulun, lukion että ammatillisen koulutuksen lais-

sa, asetuksissa ja opetussuunnitelman perusteissa on 

annettu erillisohjeita arvioinnista ja oppimisanaly-

tiikkaa kehitettäessä on hyvä lähteä noista arvioinnin 

perusteista.

Arvioinnin lähtökohdat peruskoulussa
Perusopetuslain mukaan (POL 628/1998) oppilaan ar-

vioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua 

sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Pai-

nopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Opetus-

suunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) anne-

taan hyvät perusohjeet arvioinnin kehittämiseen. Oh-

jeissa painotetaan opettajan roolia oppijoiden koko ke-

hityksen ja oppimisen tukemisessa, koska koulu vaikut-

taa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppi-

jat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Oppi-

laitoksissa tulisi olla arviointistrategia, jonka avulla ke-

hitetään kestävää kannustavaa arviointikulttuuria, jon-

ka keskeisiä piirteitä ovat: 

• rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

• oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja 

vuorovaikutteinen toimintatapa

• oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ym-

märtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi 

tekeminen koko oppimisprosessin ajan

• arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

• arvioinnin monipuolisuus

• arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen 

opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa. (Ope-

tushallitus 2014).

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden 

välistä vuorovaikutusta. Opettajat huolehtivat siitä, 

että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa 

ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään 

ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannus-

tavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset tai 

virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Nii-

tä hyödynnetään opetuksessa oppimista edistäväl-

lä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohja-

taan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja 

antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajil-

le. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja 

vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuk-

sen aikana. (Opetushallitus 2014). Oppimisanalytiikan 

avulla voidaan koota yksityiskohtaista tietoa oppijan 

oppimisprosessista ja auttaa oppijaa havainnoimaan 

miten hän etenee eri vaiheissa ja tieto auttaa opetta-

jaa antamaan tukea tarvittaviin kohtiin. Tärkeintä on 

luoda uskoa omaa pystyvyyteen – onhan se yksi tär-

keimmistä oppimismotivaation edellytyksistä.

Myös vanhemmille tulisi esitellä arvioinnin käy-

tännöt ja keskeiset periaatteet. Heillä tulisi saada 

riittävän usein tietoa lapsen opintojen edistymises-

tä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppilaitokses-

sa tulisi olla selkeät pelisäännöt, miten vanhempien 

kanssa tehdään yhteistyötä, jos lapsi jää jälkeen opin-

noissa ja oppimisessa on vaikeuksia. Erittäin tärkeää 

on tehdä yhteistyötä nivelvaiheissa 2., 6. ja 9. luokan 

päättyessä. Vanhempien luottamus lapsensa menes-

tymiseen koulussa näyttää heijastuvan lapsen tapaan 

toimia oppimistilanteissa ja vahvistavan tehtävään 

keskittyvää, aktiivista työskentelytapaa (Aunola, 2018). 

Opettajalla ja rehtorilla on näin ollen tärkeä rooli myös 

tukea vanhempia ja auttaa heitä näkemään, että ky-

vykkyys on kehitettävissä oleva ominaisuus. 

Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskuste-

lut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tie-

toa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilai-

den huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen 

tärkeää. Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja 

oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla saatu tie-

to auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilai-

den tarpeiden mukaisesti. Se luo perustaa opetuksen 

eriyttämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen 

tarpeiden tunnistamisessa. Opetuksen järjestäjä seu-

raa oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista 

kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä. (Opetushal-

litus 2014).

Arvioinnin lähtökohdat lukiossa
Lukiolaissa (2018) on arvioinnille asetettu seuraavat ta-

voitteet: ”Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaami-
sen kehittymistä tulee arvioida monipuolisesti. Opiske-
lijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan 
opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä it-
searviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvi-
oinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden so-
veltamisesta häneen. Opiskelijalle on lukio-opintojen 
aikana annettava mahdollisuus itsearviointiin.” (Lukio-

laki 714/2018). 

Lukion opetussuunnitelmassa (2014) lähtökohtana 

on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoi-

tus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla 

opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettami-

seen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen va-
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lintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen an-

taminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuo-

rovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi oh-

jaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoittei-

ta ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suun-

taisesti. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiske-

lijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimis-

tuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiske-

lun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiske-

lijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työ-

elämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. 

Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa 

ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioin-

nissa. (Lukion opetussuunnitelma, 2014).

Arvioinnin lähtökohdat  
ammatillisissa opinnoissa
Ammatillisissa opinnoissa osaamisen arvioinnilla 

hankitaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmis-

tetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammatti-

taitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttami-

nen (Opetushallitus, 2018). Osaaminen arvioidaan tut-

kinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osal-

ta osa-alueittain. Arviointi koostuu kolmesta koko-

naisuudesta (kuva 1). Osaamisen osoittaminen (tutkin-

non suorittaminen) on erotettava selkeästi osaamisen 

hankkimisesta (arviointi oppilaitoksissa ja työpaikal-

la). Osaamisen hankkimista ovat muun muassa opet-

tajien ohjauksessa tehdyt tehtävät, verkko-opiskelu ja 

työpaikalla järjestettävä koulutus. 

Osaamisen arvioinnin on oltava suunnitelmallista 

toimintaa. Osaamisen hankkimisen tavoitteet ja ajoit-

taminen ja näytön ajankohdat suunnitellaan oppijan 

kanssa yhdessä ja kirjataan henkilökohtaiseen osaa-

misen kehittämissuunnitelmaan. Oppijalla on oikeus 

saada palautetta osaamisen kehittymisestä osaami-

sen hankkimisen ja tutkinnon suorittamisen aikana. 

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tut-

kinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin am-

mattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja ase-

tettuihin kriteereihin. Osaamista arvioidaan monipuo-

lisesti ja siinä on hyvä käyttää erilaisia ja ensisijai-

sesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden me-

netelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa ja 

kattavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- 

ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perustei-

KUVA 1. Ammatillisen koulutuksen palaute osaamisesta  (https://ohjaan.fi/arvioinnin-kokonaisuus/)

ARVIOINNIN KOKONAISUUS

ARVIOINTI                                          
OPPILAITOKSESSA

OPPIMISEN ARVIOINTI                                          
TYÖPAIKALLA

TUTKINNON 
SUORITTAMINEN

Lähtötason arviointi:  Miten opiskelija oppii, mitä osaa, on oppinut?
Tutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset.

Mitä arvioidaan?
Oppimis- ja kehittämistehtäviä suhteessa tut-

kinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Mitä arvioidaan?
Työssäoppimista suhteessa tutkinnon ammat-

titaitovaatimuksiin.

Mitä arvioidaan?
Osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaito-

vaatimuksiin.

Kuka arvioi?
Opiskelija itse ja opettajat

Kuka arvioi?
Opiskelija itse, työpaikkaohjaaja ja työyhteisö

Kuka arvioi?
Opiskelija itse, näytön vastaanottajat                      

työpaikalla ja opettaja

Milloin arvioidaan?
Jatkuva palaute työn lomassa. Säännölliset      

ohjaus- ja arviointikeskustelut. 

Milloin arvioidaan?
Kun on opittu riittävästi ja tavoitteena oleva 

osaaminen saavutettu.

Milloin arvioidaan?
Jatkuvaa arviointia/ opetuksen etenemisen 

mukaan.

ARVIOINNIN KOKONAISUUS

ARVIOINTI                                          
OPPILAITOKSESSA

OPPIMISEN ARVIOINTI                                          
TYÖPAIKALLA

TUTKINNON 
SUORITTAMINEN

Lähtötason arviointi:  Miten opiskelija oppii, mitä osaa, on oppinut?
Tutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset.

Mitä arvioidaan?
Oppimis- ja kehittämistehtäviä suhteessa tut-

kinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Mitä arvioidaan?
Työssäoppimista suhteessa tutkinnon ammat-

titaitovaatimuksiin.

Mitä arvioidaan?
Osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaito-

vaatimuksiin.

Kuka arvioi?
Opiskelija itse ja opettajat

Kuka arvioi?
Opiskelija itse, työpaikkaohjaaja ja työyhteisö

Kuka arvioi?
Opiskelija itse, näytön vastaanottajat                      

työpaikalla ja opettaja

Milloin arvioidaan?
Jatkuva palaute työn lomassa. Säännölliset      

ohjaus- ja arviointikeskustelut. 

Milloin arvioidaan?
Kun on opittu riittävästi ja tavoitteena oleva 

osaaminen saavutettu.

Milloin arvioidaan?
Jatkuvaa arviointia/ opetuksen etenemisen 

mukaan.
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den mukaisesti. Osaamisen arvioinnilla annetaan tie-

toa opiskelijan osaamisen sisällöstä ja tasosta opiske-

lijan itsensä lisäksi myös ulkopuolisille tahoille, ku-

ten työnantajille. Osaamisen arviointi varmistaa, että 

todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, 

mitä tutkinnon perusteissa edellytetään. (Opetushalli-

tus, 2018)

Opiskelijalle palautteen antaminen on tärkeä osa 

oppimista ja ammatti-identiteetin muodostumista. 

Hyvällä oppimisanalytiikkadatalla voidaan kerätä 

tietoa eri oppimisprosessin vaiheista ja samalla teh-

dä näkyväksi oppimispolkua ja etenemistä. Tiedon 

avulla ei vain valmistauduta näyttöihin vaan selkey-

tetään oppimistavoitteita, vahvistetaan omaa am-

matti-identiteettiä ja saadaan tietoa opettajille ja oh-

jaajille, mitä tukea ja ohjausta tavoitteiden saavutta-

miseksi tarvitaan (kuva 2).

Arvioinnin tulisi antaa oppijalle kasvun mahdol-

lisuus. Dweckin mukaan (2000) ihmisten motivaatio-

ta ja toimintatapaa selittää kaksi erilaista ajatteluta-

paa: kasvun ajattelutapa ja muuttumaton ajatteluta-

pa. Oppimisanalytiikan avulla on helposti osoitettavis-

sa, että edistystä tapahtuu ja kannattaa yrittää. Onnis-

tumisen eteen on vain opettajan sekä oppijan tehtävä 

töitä. Ajattelu- ja toimintatavat ennustavat opinnoissa 

menestymistä. Optimistiset ja suunnitelmalliset oppi-

jat pärjäävät paremmin. 

Motivoimaa hankkeessa (Määttä & Salmi, 2014), tut-

kittiin 2500:n ammattiopinnot aloittaneen oppijan 

koulumenestystä ja motivaatiota. Jos alussa oli vai-

keuksia: opintoja hylättiin ja opintoviikkoja jäi suorit-

tamatta tai poissaoloja oli keskimääräistä enemmän, 

negatiiviset ajattelu- ja toimintatavat lisääntyivät ja 

kasvun ajattelutapa väheni. Oppijalle pitäisi heti opin-

tojen alussa luoda onnistumisen ilmapiiri ja riittävästi 

tukea, jotta positiivinen oppimisen motivaatio säilyi-

si. Nuorilla on kuitenkin luonnostaan halu valmistua 

ammattiin, keskittyä opintoihin ja kasvaa aikuiseksi. 

Oppilaitosyhteisön positiivisuus ja hyvinvointi heijas-

tuu nuoriin ja yhteenkuluvaisuuden tunne lisää moti-

vaatiota. 

KUVA 2. Mihin osaamisen arviointia tarvitaan (https://ohjaan.fi/arvioimme/uusi-mihin-arviointia-tarvitaan/)

https://ohjaan.fi/arvioimme/uusi-mihin-arviointia-tarvitaan/
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M illaista analytiikkakonseptia rakenne-

taan, riippuu pitkälti siitä, ketä toimijaa 

analytiikalla aiotaan palvella. Analytii-

kalla voidaan tukea oppijaa, opiskelija-

ryhmiä, opettajia, ohjaajia, koulutusohjelmia, rehtoria, 

vanhempia, työelämän edustajia tai muita koulutukseen 

liittyviä sidosryhmiä. Voidaan puhua ylätason analytii-

kasta, mikä antaa yleiskuvan oppilaitoksen tilanteesta 

ja tietoa päätöksentekijöille siitä, mitä sijoitetulla rahal-

la on saatu aikaiseksi. Edistymisanalytiikka kertoo opis-

kelijoiden suoriutumisesta, valmistumisajasta, keskeyt-

täneistä, opettajien opetustuntimääristä ja ohjauksen re-

sursseista. Oppimisdata-analyysin avulla voidaan teh-

dä ennakoivia ja ohjaavia toimintamalleja, joilla tuetaan 

yksilöllisiä adaptiivisia oppimispolkuja. Oppimisanaly-

tiikka on tietoa oppimis- ja opetusprosessista näiden ke-

hittämisen tueksi. Tarvitaan runsaasti erilaista dataa, tar-

vitaan erilaisia analyysiraportteja ja visuaalisia kuvauk-

sia ja erityisesti tarvitaan oppimis- ja opetusprosessia tu-

kevia toimenpiteitä (kuva 3.)

Mitä tietoa oppijalle
Oppija saa itselleen suoraan tietoa useimmista ohjelmis-

ta omasta aktiivisuudestaan: mitä tehtäviä on tehnyt, 

KUVA 3. Oppimisanalytiikkaan kuuluvat tiedon kerääminen, tiedon analysointi, raportointi ja tärkeimpänä tulosten 

hyödyntäminen toimenpiteinä.

4Esimerkkejä  
oppimis- 
analytiikan 
hyödyntämisestä
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missä vaiheessa on menossa kurssilla ja kuinka paljon 

on käyttänyt aikaa oppimiseen ja miten se on vaikutta-

nut oppimismenestykseen. Etenemistä kuvataan yleensä 

väripalkeilla: vihreä osoittaa, että hyvin menee ja punai-

nen kertoo, että nyt olisi aika tehdä jotain. Vain muuta-

masta ohjelmasta tulee suoraan hälytyksiä suoraan op-

pijalle, yleensä opettaja tai ohjaaja ottaa yhteyttä opis-

kelijoihin, kun tilanne alkaa olla hälyttävä ja opiskelu ei 

etene. 

Joissain ohjelmissa oppija voi verrata myös omaa 

suoritustaan ryhmän suorituksiin. Tämä ominaisuus 

tuntuu jakavan mielipiteet kahtia: osa oppijoista pitää 

tätä hyvänä ominaisuutena, osa taas kokee vertaami-

sen turhana, jopa motivaatiota pienentävänä asiana.

Vertailu mahdollisuus näyttäisi motivoivan enem-

män aikuisopiskelijoita. Tärkeämpää näyttäisi olevan 

se, että voisi seurata omaa etenemistä ja näkisi etene-

misen ja taitojen kasvamisen polut ja pystyisi näin saa-

maan onnistumisen kokemuksia.

Useissa oppimisympäristöissä oppija näkee oppi-

mistavoitteet ja voi seurata, miten tavoitteet on saavu-

tettu ja miltä osin on vielä tehtävä lisätöitä. Suoritusten 

mukaan adaptiivisesti suoritustasoon sopivia sisältöjä 

ja tehtäviä ehdottaa vain muutama ohjelma. Joissakin 

ohjelmissa oppija saa vihjeitä tehtävien suorittamiseen.

Sosiaalista aktiivisuutta, kuten verkostoitumista ja 

ryhmässä toimimista voidaan seurata muutamissa oh-

jelmissa (esim. Claned ja  Blackboardin analyysiohjel-

milla. Parissa ohjelmassa (YipTree ja Valamis) on kehi-

telty virtuaalitutorisysteemiä, joka antaa reaaliaikaista 

palautetta tai vihjeitä, kun ohjelma huomaa, että oppi-

jalla on ongelmia.

Oppilaiden mielestä on hyvä, että palautetta tulee 

jossain muodossa. Esim. Moodlen palaute, missä nä-

kyy eri väreillä suoritetut ja tekemättömät tehtävät, on 

motivoiva. Heille syntyy selkeämpi kokonaiskuva siitä, 

mitä kaikkea opinnot sisältävät ja mitä on tehtävä kurs-

sin läpäisemiseksi. Vihreän värin lisääntyessä mieliala 

nousee, kun näkee että näin paljon olen jo saanut teh-

dyksi. 

Työkirjatyyppiset ohjelmistot (Workseed ja Futu-

ral Skills) antavat hyvän kuvan siitä, miten saavute-

taan oppimisen tavoitteet. Oppijat pitävät myös siitä, 

että omaa osaamista voi tehdä näkyväksi kuvaamalla, 

videoimalla tai keskustelemalla opettajan tai työpaik-

kaohjaajan kanssa ja ohjelmaan jää näkyväksi suorite-

tut osiot. 

Enemmän kaivataan ohjelmiin vielä visuaalisuutta 

ja reaaliaikaista näkymää opintojakso- /kurssitasolla 

ja tutkintotasolla omien opintojen etenemisestä ja sel-

keitä näkymiä siitä, mitä on tehty ja mitä on tekemättä. 

Toivottiin jopa selkeitä to-do-listoja, joiden avulla pys-

tyy hahmottamaan oman tilanteen. Arvosanoista ja ar-

vioinneista toivottiin myös opiskelijakohtaisia yhteen-

vetoja ja ennustuksia siitä, miten menee, jos opinnot 

jatkuvat samaa rataa. Myös tutorointia ja ohjausta toi-

vottiin - mieluummin opettajan tai ohjaajan antamana.

Oppijat toivovat mielenkiintoisia laadukkaita kurssi-

sisältöjä ja mahdollisuuksia edetä omaan tahtiin. Seu-

raavassa yhden oppijan näkemyksiä siitä, miten oppi-

misanalytiikka voisi tukea oppimista. 

“Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat mahdollista-
neet tiedon keruun opiskelijoiden toiminnasta reaaliai-
kaisesti. Tiedonkeruun laajuus ja laatu riippuu oppimis-
ympäristöstä sekä suoritettavien kurssien määrästä. Kos-
ka ihmisten oppimiskäyttäytyminen on todella vaikeas-
ti ennustettavaa, aineiston käsittelyssä täytyy ottaa huo-
mioon tehdyt yksinkertaistukset ja olettamukset kerätys-
tä datasta sekä ymmärtää, että jonkin attribuutin korre-
laatio toiseen ei välttämättä kerro todellisesta ilmiöstä 
asian taustalla. (Kuvitteellinen esimerkki:) Eräs geeni kor-
reloi hattujen käytön kanssa opiskelijoilla. Geeni ei vält-
tämättä ohjaa pukeutumispreferenssejä, vaan voi vaikut-
taa esimerkiksi aikaiseen hiustenlähtöön tai vaikka pää-
nahan valoherkkyyteen. Siitä huolimatta geeni voi toi-
mia hyödyllisenä indikaattorina hatun käytölle tai toi-
sinpäin kuitenkaan kertomatta mitään ilmiön todellises-
ta syystä. Tämän kaltaisessa analytiikassa todellisten il-
miöiden selitys ei välttämättä ole ensisijaista, mutta da-
taa analysoidessa asia on tärkeä pitää mielessä.

Miten tietoa pitäisi kerätä
Datan keräyksen täytyy luonnollisesti tapahtua 
GDPR-säädöksien mukaisesti ja opiskelijoiden täytyy 
tietää mitä tietoa heistä kerätään ja mihin kerättyä in-
formaatiota käytetään sekä onko tietojen myynti tai 
jako kolmansille osapuolille mahdollista. Ideaalisti da-
tan pitäisi olla myös täysin anonyymiä sekä anonymi-
teetin ehdot pitää olla selvillä, esim. opiskelijanumeroa 
ei pitäisi käyttää tai liittää tietokantoihin.

Niin kompleksissa asiassa kuin ihmiskäyttäytymi-
sen ennustamisessa tulisi kerätä mahdollisimman paljon 
aineistoa, ennen kuin malleja ryhdytään edes rakenta-
maan. Muuttujia on helpompi karsia pois, kuin lisätä jäli-
käteen. Oppimisalustasta riippuen monenlaista dataa voi 
kerätä. Esimerkiksi opiskelijan käyttäytymistä kurssin si-
vuilla voi mitata (millä frekvensillä opiskelijä käy sivul-
la, kuinka paljon kurssin materiaalia on ladattu, kuinka 

Esimerkkejä  
oppimis- 
analytiikan 
hyödyntämisestä
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nopeasti tehtävät tehty). Mahdollisuudet kerätyn tiedon 
tarkkuuteen ovat Orwellimaisen tehokkaat. Markkinoin-
titutkimuksen sovelluksilla voi mitata kursorin paikan 
liikettä, aktiivisuutta sekä ennustaa kiinnostavia paikko-
ja sivulla joihin kursori jää lepäämään. Myös näppäimis-
tökomentoja voi tallentaa sekä analysoida kirjoitusnope-
utta tai esimerkiksi copy/pasten käyttöä.

Kerätyn aineiston tarkkuus ei kuitenkaan ole pää-
sääntöisesti tärkein asia. Yksinkertaisilla muuttujilla 
on mahdollista ennakoida monimutkaistakin käyttäyty-
mistä jos kerättyä aineistoa on riittävän paljon.

Passiivisen datankeräyksen lisäksi on myös mahdollis-
ta kysyä opiskelijoilta ja opettajilta asioita opintoalustan 
tarjoamilla lomakkeilla. Esimerkiksi kysymykset opiske-
lijan käsityksestä omasta menestyksestä, lisämateriaalin 
tai vertaistuen tarpeesta ovat hyvin oleellisia vaikka eivät 
aina helposti ennustettavia. Myös opetusmateriaalin laa-
dusta mitä kurssin vastuuhenkilö on koonnut sivuille olisi 
hyvä saada opiskelijoiden mielipiteitä.

Mielestäni yksilöllisten opiskelijoiden aikaisempaa 
opiskelumenestystä (esim. keskiarvo) ei ole oleellista 
kerätä tai käyttää mahdollisessa koneoppimismallissa 
selittävänä tekijänä. Tehokkain tapa olisi kerätä kurs-
sikohtaisesti tietoa ja pyrkiä ennakoimaan tehtävien 
haastavuutta tai tapoja nostaa opiskelijan motivaatio-
ta esimerkiksi tarjota enemmän helpompia tehtäviä tai 
helposti omaksuttavaa oppimismateriaalia (kuten vi-
deot tai kaaviot) tai vaihtoehtoisesti huomattavasti vä-
hemmän tehtäviä mutta jotka tarjoavat todellista haas-
tetta. Oikean vaikeusasteen tarjoaminen oppimaan si-
toutuneelle opiskelijalle on hyvin tärkeää.

Miten malleja voi rakentaa ja käyttää
Riippuen lähestymistavasta mahdollisuuksia mallin te-
kemiseen on yhtä paljon kuin lähestymissuuntia. Mie-
lestäni aktiivisesti sekä passiivisesti kerätyn tietokan-
nan tekeminen olisi mielekkäintä. Dataa voisi käyttää 
kahteen suuntaan: opiskelijoiden ohjaamiseen (lisä-
materiaalit tai helpommat/vaikeammat tehtävät) sekä 
kurssin vastuuhenkilön materiaalien parantamiseen 
(opiskelijoiden mielipiteet kurssiaineistosta ja opiskeli-
jamenestys). Passiivisesti kerätyn datan (normaalitasol-
la tapahtuva tiedonkeruu opintoaineiston käytöstä ku-
ten esimerkiksi tehtävien suoritustiheydestä ja menes-
tyksestä sekä materiaaliin tutustumisesta ja käytöstä) 
pohjalta olisi syytä rakentaa ennustava malli opiskeli-
joiden mielipiteistä kurssin haastavuudesta ja opinto-
menestyksestä. Jos koneoppimismalli osaisi ennustaa 
miten vaikeaa kurssin sisältö on opiskelijalle, se voisi 

automaattisesti säätää tehtävien vaikeustasoa sekä tar-
jota lisämateriaalia kiinnostuneille.

Tämäntyyppinen koneoppiminen olisi todennäköi-
sesti ratkaistavissa Bayesiliaisella koneoppimismallil-
la (naïve Bayesian), päätöspuu (decision tree) tai usean 
päätöspuun (random forest) tekniikalla. Tällöin aineisto 
jaetaan muutamalla eri tavalla. Ensin päätetään selitet-
tävä muuttuja (tässä tapauksessa opiskelijoiden mieli-
pide kurssin haastavuudesta). Sen jälkeen aineisto jae-
taan kahteen osaan; koulutusdataan ja ennustettavaan 
dataan (yleensä noin 1:5). Malli rakennetaan koulutus-
datan avulla ja kun se saadaan valmiiksi, mallin perus-
teella voidaan katsoa millä prosentilla malli ennakoi 
ennustettavan datan selitettävän muuttujan. Jos kyse 
on oikein ennustettu prosentti on 90 % tai yli malli to-
dennäköisesti toimii erityisen hyvin. Jokaiselle ennus-
tettavalle muuttujalle pitää rakentaa oma malli.

Tämän kaltainen malli tuo haasteita kurssia ylläpi-
tävälle opettajalle, mutta jos opiskelijoiden tyytyväisyys 
kurssiin on korkealla tasolla, voisi odottaa myös sen lä-
päisyn olevan korkealla tasolla. Myös kurssin sisällön 
omaksuminen on helpompaa, kun kurssi on mielenkiin-
toinen. Pitkällä tähtäimellä laadukkaat hyvin tehdyt 
kurssit ovat kaikille edullista.”

Mitä tietoa opettajalle ja ohjaajille
Opettaja saa kaikista ohjelmista hyvin tietoa opiskelijoi-

den etenemisestä. Muutamilla työkaluilla voidaan jo seu-

rata pidemmän aikavälin edistymistä. Ohjelmistot antavat 

vertailutietoa, miten oppija on edistynyt esim. vuoden ai-

kana.

Ohjelmistot keräävät tietoa yleisimmin seuraavista op-

pijan oppimisprosessin tapahtumista:

• käytetty aika,

• ketkä käyvät oppimisympäristössä ja milloin,

• osaamisen taso, edistyminen,

• oppimisprosessi: montako kertaa vastaa, ennen kuin 

saa oikean vastauksen, mitä materiaaleja käyttää 

vastauksen löytämiseen

Useista ohjelmista saa tietoa:

• miten oppimistavoitteet on saavutettu.

• tietoa ”solmukohdista”,

• pitääkö aktiviteeteistä vai ei

Muutamista saa tietoa

• mielialasta, miltä tuntuu tänään,

• kiinnostus, millaisia materiaaleja hakee,
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• mitä apua hakee materiaaleista, vertaisilta tai opet-

tajalta,

• sosiaalinen vuorovaikutus – miten paljon lähettelee 

viestejä toisille opiskelijoilla,

• oppimateriaalien vaikeusasteesta, 

• yleisestä osaamisen tasosta, erityisosaamisesta,

Analyysitieto helpottaa opettajan työtä, kun hän yh-

dellä vilkaisulla voi seurata, kuka on käynyt tekemässä 

tehtäviä, kuka on suorittanut tehtävät tai kuka on jättä-

nyt aloittamatta koko kurssin. 

Opettaja voi edellisten tietojen perusteella suunnata 

ohjausta niille opiskelijoille, jotka ohjausta tarvitsevat 

ja ehkä miettiä, tarvitaanko lisäaikaa tehtävien teke-

miseen tai tarvitaanko lisämateriaalia oppimisen tuek-

si. Useimmat ohjelmat myös antavat tietoa oppimateri-

aalista ja tehtävistä. Opettaja näkee miten paljon aikaa 

oppijat ovat käyttäneet oppimateriaaliin ja miten he 

ovat tehtävät ratkaisseet. Tästä voi tehdä johtopäätök-

siä, onko oppimateriaali tai tehtävät liian helppoja tai 

vaikeita ja mihin suuntaan niitä tulisi kehittää. 

Opettajat toivoivat yhteenvetoja kurssien suorituk-

sista ja arvosanoista. Yhteenvedot nopeuttavat suori-

tusten arviointia. Opettajat toivoivat samaan näkymään 

edistymisen ja suoritusten seurannan. Kaikkiin ohjel-

miin kaivattiin tietoa siitä, miten oppimateriaaleja käy-

tetään ja miten kauan oppijat käyttävät niissä aikaa. 

Toivottiin myös, että ohjelmiin tulisi automatiikkaa niin, 

että rutiininomaista palautetta antaisi virtuaalitutorit. 

Se helpottaisi opettajan työtä. 

Kuvissa 4. ja 5. on karkeasti koottu eri ohjelmien 

ominaisuuksia. Kappaleessa 5 on yksityiskohtaisemmin 

kuvattu kunkin ohjelman tuottamaa tietoa. 

Mitä tietoa hallinnolle ja sidosryhmille
Oppilaitoksen rehtorin tulisi olla hyvin tietoinen siitä, mitä 

hänen oppilaitoksessaan tapahtuu. Talousluvut, henkilös-

tön määrä ja osaamisen taso ja kiinteistön kustannukset 

ovat helposti seurattavia. Miten edelliset vaikuttavat op-

pimistuloksiin, on jo vaikeammin näytettävissä. Oppimi-

sanalytiikan avulla päästään paremmin pureutumaan sii-

hen, miten eri resurssit vaikuttavat oppimiseen ja oppijoi-

den menestymiseen. Teknologia mahdollistaa jo datan ke-

räämisen ja tietojen yhdistämisen. Nyt tarvitaan osaajia, 

jotka miettivät, mitä tietoja yhdistelemällä saadaan par-

haiten tietoa osaamisen tuottamisesta. Chicagolaisen esi-

merkin mukaan rehtorit pystyivät parantamaan oppimis-

tuloksia, kun seurattiin poissaoloja ja opintosuorituksia – 

riittääkö tämä vai tarvitaanko muitakin indikaattoreita? 

Tällä hetkellä vain muutamat oppimisympäristöt an-

tavat selvästi raportteja johtoa varten. Ne on ensisijaises-

ti kohdennettu oppijan ja opettajan väliseksi työskente-

KUVA 4. Oppimisalustoista saatavaa tietoa oppijalle (siniset) ja opettajalle (vihreät). Rastin koko kuvaa ominaisuuk-

sien määrää oppimisalustalla.
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ly-ympäristöksi. Rehtori hankkii raportit yleensä oppi-

lashallintajärjestelmästä. Mutta riittääkö tämä? Pitäisikö 

rehtorin kuitenkin tietää vähän yksityiskohtaisemmin, 

mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla? Tukisiko pedagogista 

johtamista tieto siitä, mitä tapahtuu opetuksessa?

Selvityksessä olleista oppimisympäristöistä ItsLear-

ning, Mobie, Valamis, ViLLE, Qridi, Skilli, Intelliboard ja 

Blackboard tuottavat tietoa rehtorille ja johdolle. Muiden 

ohjelmien osalta ei erityisesti eritelty johdolle saatavaa 

tietoa ja pari ohjelmaa ilmoitti, että heidän ohjelmansa 

on tarkoitettu oppijan ja opettajan työskentely-ympäris-

töksi. Kaikista ohjelmista tarvittaessa saa dataa, josta voi 

tehdä räätälöityjä yhteenvetoja johdon tarpeisiin. 

Ohjelmista saa mm. seuraavia yhteenvetoja:

• opetuksen määrä, opiskelijoiden aktiivisuus, opintoi-

hin käytetty aika

• kurssien materiaalit ja aktiviteetit ja miten opiskeli-

jat materiaaleja käyttävät

• opiskelijoiden arvosanat ja edistyminen

• opetussuunnitelman toteutuminen, oppijoiden sitou-

tuminen ja eteneminen

• yksilö- ja ryhmäkohtaiset suoritustiedot, joita voi 

vertailla esim. kansalliseen tasoon

• pidemmän ajanjakson edistyminen

• kuvaus koulun pedagogisesta tilasta -kehitystarpei-

den tunnistaminen

• erityistukea tarvitsevien tunnistaminen

Oppimisanalytiikan suhteen hallinnon on mietittävä 

mielekästä kokonaisarkkitehtuuri mallia: millä ohjelma-

kokonaisuudella ja rajapinnoilla saadaan tarvittava tie-

to kustannustehokkaasti, ja millä ratkaisulla taataan oi-

kea-aikainen tuki oppijalle. Miten siirrytään reaktiivises-

ta suoritusten seurannasta proaktiiviseen ennakoivaan 

ohjaukseen, jolla ylläpidetään oppimisen innostusta, es-

tetään opintojen keskeyttäminen ja varmistetaan, että 

kaikki pääsevät opintojen loppuun ja siirtymään seuraa-

valle oppimisen askelmalle? Massiivinen tiedon kerää-

minen, raportointi ja kauniit visuaaliset kuvaukset tilan-

teesta eivät riitä. On oltava aikaa ja resursseja toimen-

piteisiin ja aitoon oppijan tukemiseen. Ja paras oppimi-

sanalyysimalli tuottaa tietoa jo proaktiivisesta niin, että 

ongelmakohtia ei pääse syntymään. Oppimiskulttuu-

rin muutos opettajakeskeisestä mallista oppijakeskei-

seen kannustaa oppijaa ottamaan itse vastuuta oppimi-

sestaan. Analyysityökalujen pitäisi tuottaa tietoa enem-

män siitä, miten merkityksellistä oppiminen on oppijalle 

ja millaista oppimisen intohimoa opetus tuottaa jokaisel-

le yksittäiselle oppijalle.

KUVA 5. Arviointiohjelmista, työkirjajärjestelmistä ja analyysiohjelmista saatavaa tietoa oppijalle (siniset) ja opetta-

jalle (vihreät). Rastin koko kuvaa ominaisuuksien määrää oppimisalustalla.



Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa  | 19



|  Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa20

Oppimis- 
analytiikan  
työkaluja

Oppimisanalytiikka liittyy kiinteästi tieto- ja 

viestintätekniikalla tuettuun opetukseen, 

lähinnä verkko-opetukseen. Tässä raportissa 

on kerätty tietoa Suomessa yleisimmin käy-

tössä olevista verkko-oppimisympäristöistä, erillisis-

tä oppimisanalytiikkaohjelmista, oppimisen arvioin-

tia tukevista erityisesti peruskoulussa käytössä ole-

vista ohjelmista sekä ammatillisissa oppilaitoksissa 

käytössä olevista mobiilipohjaisista osaamisen seu-

rantajärjestelmistä eli työkirjajärjestelmistä ja oppi-

materiaaleista. Muitakin ohjelmia on vielä varmasti 

käytössä ja niistä toivottavasti saadaan tietoa jotain 

muuta kautta. 

MOOC-kurssien yleistyessä on myös oppimisana-

lytiikka yleistynyt. Verkko-oppimisympäristöihin ke-

rääntyy hyvinkin yksityiskohtaista tietoa käyttäji-

en tekemisistä. Useimmissa työvälineissä analytiik-

ka on kuvailevaa ja diagnostista: kuvataan sitä, mitä 

on tapahtunut ja mitä on tehty ja miksi tietty asia ta-

pahtui. Edistyneimmissä ohjelmissa päästään jo en-

nustavaan ja ohjaavaan analytiikkaan: mitä tapah-

tuu seuraavaksi ja miten oppijat tulevat etenemään 

ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Kaksi jälkimmäistä 

vaatii tekoälyä taakseen ja tätä on vasta muutamissa 

oppimisympäristöissä käytössä. Mutta tulevaisuuden 

trendi on selvästi tekoälyn ja koneoppimisen hyödyn-

tämisessä ja adaptiivisten oppimisympäristöjen ke-

hittämisessä.

1. Verkko-oppimisympäristöt
Claned
(app.claned.com)

Claned Group on suomalainen kasvuyritys. Sen tuottama 

Claned-oppimisympäristö on verkon ja mobiilin kautta 

käytettävä digitaalinen oppimista tukeva sovellus. Clan-

ed Group työllistää 27 henkilöä. Yhtiön kotipaikka on 

Helsinki, ja lisäksi sillä on kansainvälisiä jälleenmyy-

jiä. Clanedin asiakkaita ovat oppimiseen liittyvät orga-

nisaatiot niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Asi-

akkaita on tällä hetkellä 27 maassa.

Claned tarjoaa oppilaille ja opettajille alustan ver-

kossa tapahtuvaan yhteisölliseen työskentelyyn. Alus-

talla on mahdollista yhdessä tuottaa materiaalia ja ra-

kentaa yhdessä tietoa aktiivisessa vuorovaikutukses-

sa. Claned tuo oppimateriaalin oppijoiden, ohjaajien ja 

opettajien käyttöön ja tarjoaa ympäristön, jossa materi-

aalia voidaan käsitellä ja kommentoida yhteisesti.

Claned tarjoaa oppijoille mahdollisuuden oma-aloit-

teisuuteen. Käyttäjän henkilökohtainen tili siirtyy hä-

nen mukanaan oppilaitoksesta tai työpaikasta toiseen ja 

kaikki sinne kertynyt aineisto pysyy tallessa. Oppijat voi-

vat itse perustaa oppimisalueita ja myös hallita niitä. Op-

pija voi itse muokata ja lisätä materiaaleja oppimisensa 

tueksi. Tämä mahdollistaa sisältöportfolioiden ohella yh-

teistyöalueiden perustamisen. Opettajajohtoisilla kurs-

seilla opettaja voi lisäksi hallita kurssin avoimuutta. Kun 

oppijalle herää kysymyksiä tai ajatuksia sisällöistä, hän 

voi syöttää kommenttinsa suoraan siihen kohtaan teks-

tiä, videota tai kuviota, jota kommentti koskee. Opettajan 

5

https://app.claned.com
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tai kurssin ohjaajan lisäksi muut oppilaat saavat uudesta 

kommentista ilmoituksen, joka ohjaa heidät suoraan ky-

seessä olevaan oppimateriaalin kohtaan. 

Oppimisanalytiikka
Clanedin sisäänrakennettu oppimisanalytiikka hyödyn-

tää dataa oppimateriaaleista, opiskelijoista ja heidän käyt-

täytymisestään. Seurantanäkymät mahdollistavat opiske-

lijoiden edistymisen seuraamisen ja aikaisen puuttumisen 

vaikeuksissa olevien opiskelijoiden suhteen.

Oppimisanalytiikka kuvaa oppimisen tekijöitä, ku-

ten ajankäyttöä, sosiaalista vuorovaikutusta ja oppimi-

seen liittyviä haasteita. Tavoitteena on, että oppimispro-

sessi tehdään opettajalle näkyväksi ja tämän pohjal-

ta opettaja voi tarjota oppimista tukevaa materiaalia ja 

tarjota tukea haasteelliseksi koettuihin kohtiin. Oppimi-

sen seurantatyökalun avulla oppija saa myös itse koko 

ajan tietoa siitä, miten etenee opinnoissaan. 

Claned suosittelee kunkin tavoitteisiin, vauhtiin ja 

kiinnostuksen kohteisiin sopivia aineistoja ja opiskelu-

tovereita (kuva 6). Opiskelija voi halutessaan lisätä suo-

sitellut aktiviteetit omalle oppimispolulleen. 

Analytiikka on ohjaavaa, ennustavaa ja visuaalista.

Analytiikka antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

• käytetystä opiskeluajasta

• kuinka säännöllisesti sisältöä on käytetty

• opiskeluun käytetystä kokonaisajasta

• kuinka paljon aikaa on käytetty eri sisältöalueisiin

• kuinka haastava sisältöalue oli oppijalle ja muille 

oppijoille

• aktiivisuudesta muiden oppijoiden kanssa – ovatko op-

pijan kommentit/kysymykset tuottaneet keskustelua

• materiaali- ja etenemisjärjestyssuosituksia

Edistymistä koskeva analytiikka näyttää opiskelijal-

le oman edistymisen henkilökohtaisella oppimispolul-

la. Opiskelija voi tarkastella edistymistään ja toimintaan-

sa suhteessa kurssin keskiarvoon. Oppija saa notifikaat-

teja valitsemallaan tiheydellä. Ne sisältävät ehdotuksia 

ja muistutuksia tulevista määräajoista opiskelijan oppi-

mispolulla.

Analytiikka antaa opettajalle seuraavaa tietoa:

• miten opiskelijat käyttävät aikansa

• kuinka usein ja kuinka paljon opiskelijat viettävät 

aikaa opiskellen

• kuinka paljon kaikkiaan on käytetty aikaa

• mihin sisältöihin oppijat keskittyvät

• Clanedin algoritmit indeksoivat kaikki materiaalit, jo-

ten opettaja pystyy tarkastelemaan yksittäisten ma-

teriaalien lisäksi mitkä aihealueet kiinnostivat

• miten haastavia oppimateriaalit ovat

• ryhmittelyanalyysit esittävät opettajalle ryhmiä, joil-

la on haasteita kurssin tiettyjen osien kanssa 

• Kuinka oppijat vuorovaikuttavat ja kommentoivat

KUVA 6. Clanedin suosituksia oppijaa tukevista sisällöistä.
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• missä kohtaa materiaaleja ja kuinka aktiivisesti 

opiskelijat vuorovaikuttavat

• onko ryhmässä erityisen aktiivisia oppijoita, jotka 

auttavat muita

Ennustava analytiikka kohdentuu oppimateriaali- ja 

aktiviteettisuosituksiin (kuva 7). Suositukset perustuvat 

sekä automaattiseen asiasanoitukseen että oppijoiden 

käyttäytymisen seuraamiseen.

Käyttöliittymän analytiikka keskittyy yksittäisiin 

opintojaksoihin. Organisaatioanalytiikkaa tuotetaan 

tarpeiden perusteella tapauskohtaisesti. Kaikki data on 

oppilaitoksen ladattavissa kattavia analyyseja varten. 

Tekniset ominaisuudet
Claned on käytettävissä millä tahansa laitteella selai-

men kautta ja mobiilisti iOS:n ja Androidin navigaa-

tioapplikaatioilla.

Yleisesti käytettyjen dokumenttiformaattien (videot, 

kuvat, PDF, DOC ym.) lisäksi Claned tukee interaktiivisia 

upotettavia sisältöjä (esim. SCORM)

Claned on SaaS-pilvipalvelu (Software as a Service). 

Data kerääntyy salattuna ja suojattuna Azure-palveli-

mille, mistä se on siirrettävissä oppilaitoksen muuhun 

käyttöön rajapintojen avulla. Räätälöidyt analyysit ovat 

mahdollisia oppilaitoksen tarpeiden perusteella joko 

automatisoidusti tai manuaalisesti. Oppilas voi poistaa 

oman käyttäjäprofiilinsa ja datansa niin halutessaan.

Claned Group huolehtii läpinäkyvästi ja vastuulli-

sesti henkilötietojen tietosuojasta uuden EU:n asetuk-

sen mukaisesti. Claned-tuotteessa käsiteltävä käyttäjä-

data talletetaan salattuna ja siihen on käyttöoikeudet 

vain nimetyillä henkilöillä erillisten käyttäjäoikeuksien 

mukaisesti. Claned-käyttäjädataa ei koskaan myydä tai 

luovuteta kolmansille osapuolille, esimerkiksi mainos-

tajille. Järjestelmästä kerättävää oppimisdataa käyte-

tään analytiikan ja henkilökohtaisten suosituksien an-

tamiseksi oppijoille. Tämän tavoitteena on tehostaa op-

pimisprosessia ja parantaa oppimistuloksia.

ItsLearning
(itslearning.com/fi/)

ItsLearning on vuonna 1999 Bergenissä Norjassa pe-

rustettu kansainvälinen yritys. Sen tuottama Itslear-

ning-oppimisympäristö on verkon ja mobiilin kautta 

käytettävä digitaalinen oppimista tukeva sovellus. Its-

KUVA 7. Clanedin seuranta- ja analytiikkanäkymiä.

https://itslearning.com/fi/
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learning työllistää Suomessa 7 ihmistä ja n. 400 ihmistä 

ulkomailla. Yhtiön kotipaikka on Bergen. Ympäristöllä 

on yli 7 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa.

ItsLeaning tarjoaa yhdellä kirjautumisella opetuk-

sen ja oppimisen ohjausjärjestelmän. Opetussuunni-

telmien tavoitteet, resurssit, oppimisprosessi, vuorovai-

kutus, ohjaus, palautteenanto, arviointi ja osaamisen 

osoittaminen tapahtuvat samassa ympäristössä.

Opetushallituksen ePerusteet on integroitu itsLearnin-

giin, ja opetussuunnitelmat ovat ladattavissa kurssien/

opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmistossa on 

kirjasto, minne jokainen käyttäjä voi tuoda omia materi-

aalejaan ja täältä voidaan linkittää sisältöjä eri opettajien 

tuottamille opintojaksoille ja kursseille. Kirjaston sisäl-

löt on kytketty oppimistavoitteisiin. Sisältöjä voidaan etsiä 

avainsanoilla tai tavoitteilla. Ohjelma mahdollistaa opin-

tojaksojen/kurssien/tuntien jakamisen kollegojen kanssa.

Oppimisprosessin suunnittelu lähtee liikkeelle ope-

tussuunnitelman tavoitteista ja tavoitteiden mukaan 

valitaan sisällöt, laaditaan tehtävät ja tehdään etene-

minen näkyväksi. Oppija voi näin helposti nähdä, mitä 

osaamista hänellä jo on ja mitä osioita on vielä suori-

tettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehtävien arvioin-

ti kytketään oppimistavoitteisiin ja osaamista voidaan 

peilata laajempiin tavoitteisiin. 

Oppija voi muodostaa ympäristöön omaa sisältöport- 

foliotaan joko tiettyyn kurssiin liittyen, tai kurssitarjon-

nan ulkopuolella. Osana portfoliota voidaan myös pitää 

henkilökohtaista blogia. Portfolio voidaan suojata sala-

sanalla, tai sen saatavuutta voidaan muuten rajoittaa. 

Portfoliota kehitetään nyt mahdollistamaan sen mu-

kaan ottaminen opintojen päätyttyä.

Oppimisanalytiikka
Kaikki toiminta tuottaa tietoa oppimistavoitteiden saa-

vuttamisesta. Ohjelmistossa voidaan seurata oppijoiden 

etenemistä ja selvittää, miten opetussuunnitelman ta-

voitteet toteutuvat. Seuranta on mahdollista koko kou-

lutuksen ajalta, ei vain yhden kurssin osalta. Valmiiden 

yhteenvetojen lisäksi voidaan räätälöidä juuri oppilai-

toksen tarpeisiin sopivia raportteja. Analytiikka on koh-

distettu erityisesti opettajalle ja johdolle tiedolla johta-

misen tueksi. Opiskelija voi seurata omaa etenemistään 

suhteessa tavoitteisiin.

Analytiikka antaa oppijalle tietoa kurssikohtaises-

ta edistymisestä suhteessa oppimistavoitteisiin ja omis-

ta suorituksista. Edistymistä koskeva analytiikka näyt-

tää opiskelijalle oman edistymisen henkilökohtaisella 

oppimispolulla. Oppija näkee ympäristössä selkeästi te-

kemättömät ja myöhässä olevat tehtävät. Opettaja voi li-

säksi lähettää erillisiä muistutuksia tehtävistä.

Analytiikka antaa opettajalle (kuva 8) seuraavaa tietoa 

oppijan etenemisestä:

• miten opiskelijat käyttävät aikansa

• kuinka usein ja kuinka paljon opiskelijat viettävät 

aikaa opiskellen

• ketkä käyvät oppimisympäristössä ja milloin

KUVA 8. Yhteenveto kurssivierailuista.
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• mihin sisältöihin oppijat keskittyvät

• miten aktiviteetteja käytetään

• miten oppijat saavuttavat oppimistavoitteet

Analytiikka antaa johdolle ja opettajille tietoja:

• opetussuunnitelman toteutumisesta

• opetusmenetelmien monipuolisuudesta analy-

soimalla käytettyjä sisältöjä ja aktiviteetteja

• kuinka paljon opetussuunnitelman tavoitteita on 

kytketty kurssien sisältöihin, aktiviteetteihin ja 

arviointiin

• etsii tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten 

ja vähiten käytettyjä sisältötyyppejä

• etsii tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten 

ja vähiten käytettyjä sisältöjä

• oppijoiden sitoutumisesta

• seuraa sitoutumista kouluittain, rooleittain tai 

hakee käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät koulu-

tuksesta tai tuesta

• selvittää toteutuuko ”opiskele missä ja milloin 

tahansa” seuraamalla kirjautumisajankohtia

• antaa yksityiskohtaisia raportteja käyttäjien ak-

tiivisuudesta

• oppijan etenemisestä (kuva 9)

• vertailee oppijoiden etenemistä koulujen ja kurs-

sien välillä tai oppimistavoitteittain

• antaa yksityiskohtaisen kuvauksen oppimista-

voitteiden saavuttamisesta suhteessa aikaan

• antaa tietoa yksittäisen oppijan etenemisestä 

suhteessa saavutettuihin oppimistavoitteisiin

Oppilaitoksen johto voi seurata:

• miten oppilaat pärjäävät

• millä alueilla on ongelmia

• miten opetussuunnitelman tavoitteet on saavutettu

• millaisia sisältöjä oppijoille tarjotaan

• millaisia arviointimenetelmiä käytetään

• alustan käyttöastetta

• millaista tukea opettajat tarvitsevat

Ohjelmistosta saa suoraan raportit tallennustilasta, 

sisäänkirjautumisista, kurssiraporteista ja oppijan suo-

rituksista. Organisaatioanalytiikkaa ja -raporttien rää-

tälöintiä tuotetaan tarpeiden perusteella tapauskohtai-

sesti lisämaksua vastaan. Järjestelmänvalvoja saa kai-

ken raportoinnin, opettajat saavat raportit kursseista ja 

oppijan suorituksista raportit menevät myös oppijoille 

ja vanhemmille. Järjestelmänvalvoja voi määritellä oi-

keuksia. Kaikki data on ladattavissa oppilaitoksen käyt-

töön jatkoanalyysejä varten.

Ohjelmistoon suunnitellaan analytiikkamenetel-

miä, joilla oppija saa tietoa enemmän omasta etenemi-

sestään ja hänelle tulisi suosituksia erilaisista sisällöis-

tä ja aktiviteeteista oppimisen tueksi. Myös analytiikan 

visualisointia kehitetään.

Tekniset ominaisuudet
ItsLearning on käytettävissä millä tahansa laitteella se-

laimen kautta ja mobiilisti (iOS ja Android). Se on inte-

groitu Google Driven ja OneDriven kanssa sekä LTI-työka-

lujen kanssa.

Ohjelmistoon tallennettavien dokumenttien formaat-

tia ei ole rajattu. Useimmat tiedostotyypit voidaan esi-

katsella suoraan palvelussa ilman omalle koneelle tal-

lentamista. Palvelu sisältää myös mm. Office Online -pal-

velun, eli MS Office -asiakirjoja voidaan tuottaa, muokata 

ja katsella ilman Office-työkaluja omalla laitteella. Myös 

SCORM- ja IMS-paketteja voidaan käyttää sisältöinä.

KUVA 9. Tavoitteiden toteutuminen.
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Itslearning on suojattu pilvipalvelu. Asiakkaille ja 

heidän loppuasiakkailleen tarjottavien palveluiden 

osalta itslearning on EU-asetuksen mukainen henki-

lötietojen käsittelijä. Käsittelijänä itslearning ei pää-

tä käsittelyn tarkoituksesta tai laillisuudesta, vaan ai-

noastaan käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta ja lu-

kuun. itslearning on nimittänyt asetuksen mukaisen 

tietosuojavastaavan. https://itslearning.com/fi/gdpr/

Mobie Academy
(www.mobieacademy.fi)

Mobie Academy on Mobie Oy:n tuottama sähköisten 

oppi- ja koulutusmateriaalien tuotanto- ja jakelualusta, 

globaali verkkokauppa sekä erittäin monipuolinen op-

pilaitosten, opettajien, kouluttajien ja opiskelijoiden op-

pimisympäristö, joka mahdollistaa myös henkilökoh-

taisten ja ryhmäkohtaisten tallennettavien video-oppi-

tuntien ja webinaarien järjestämisen.

Ohjelmiston pedagoginen kehitys on tapahtunut yh-

teistyössä sadan suomalaisen koulun ja oppilaitoksen 

sekä noin 2 500 opettajan ja 40 000 opiskelijan kanssa 

ja se on muokattu tämän jälkeen soveltuvaksi myös yri-

tysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Ohjelmisto sisältää eSmart-oppimis- ja sisällöntuo-

tantoympäristön, Mobie Academy -oppimateriaalit sekä 

-koulutusmateriaalit. Oppimateriaalit eivät ole vain 

sähköisiä oppikirjoja vaan vuorovaikutteisia social-mi-

cro learning -oppimateriaaleja, jotka sisältävät adaptii-

viset oppimispolut tehtävineen, kertaustehtävineen, ta-

somittauksineen, kokeineen ja keskusteluineen. Se an-

taa oppilaalle tai opiskelijalle reaaliaikaista palautet-

ta omasta suorittamisesta ja samalla opettajalle tie-

toa opintojen edistymisestä. Opettaja voi muokata tai ri-

kastaa aina materiaalia vapaasti omaan  pedagogiseen 

opetustyyliinsä sopivaksi.

Oppimisanalytiikka
Mobiessa ei vielä ole varsinaista oppimisanalytiikkaa, 

vaan kysymys on enemmän suoritusten raportoinnis-

ta. Dataa kertyy paljon, mutta ohjelmistoon ei vielä ole 

liitetty tekoälyä, joka analysoisi varsinaisesti oppimis-

ta. Analyysityökaluja kehitetään ohjelmistoon ensi syk-

systä alkaen ja tavoitteena on kehittää tekoälypohjainen 

mentorointi- ja tutorointijärjestelmä. Opettajille uusi ana-

lyysijärjestelmä antaa laajasti tietoa oppimateriaalien 

käytöstä ja oppimistuloksista. Tiedon pohjalta opettajat 

voivat kehittää materiaalien ja oppimistehtävien laatua. 

Analytiikka antaa oppijalle (kuva 10) seuraavaa tietoa: 

• suoritusten seurantaa 

• esitestausten ja suoritusten mukaan adaptiivises-

ti valitsee osaamis- ja suoritustasoon sopivia sisältö-

KUVA 10. Näkymiä oppijan työpöydältä

https://itslearning.com/fi/gdpr/
https://www.mobieacademy.fi
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jä ja tehtäviä

• pelillistä motivointia badgejen ja leaderboardien avulla

Adaptiivisuus riippuu opettajan rakentamista sisäl-

löistä. Ohjelmisto mahdollistaa aineiston jakamisen 15 

eri kategoriaan, mutta käytössä voi olla vain viisi tai vä-

hemmän, usein aineistoista löytyy kolme eritasoista yk-

silöllistä oppimispolkua.

Analytiikka antaa opettajalle (kuva 11) seuraavaa tietoa: 

• paljonko oppija on käyttänyt aikaa tiettyjen tehtä-

vien tekemiseen tai kuinka paljon aikaa hän on viet-

tänyt eri oppimateriaaleissa

• edistymisen seuranta

• yksilölliset ja ryhmäkohtaiset suoritustiedot, sekä ver-

tailutiedot ryhmä-, oppilaitos-, kansallinen taso ym.

• arviointimatriisit ja mm. todistuspohjat

Analytiikka antaa johdolle seuraavaa tietoa

• yksilölliset ja ryhmäkohtaiset suoritustiedot sekä ver-

tailutiedot ryhmä-, oppilaitos-, kansallinen taso ym.

• arviointimatriisit ja mm. todistuspohjat

• mahdollisuuden luoda räätälöitäviä raportteja reaa-

liaikaisesti

Tekniset ominaisuudet
Pilvipalveluna toimiva Mobie Academyn oppimisym-

päristö mahdollistaa opiskelun kaikilla laitteilla nii-

den näytön koosta tai käyttöjärjestelmästä riippu-

matta.

Mobie Academy on suojattu pilvipalvelu. Kaikki käy-

tetyt työkalut ja tallenteet ovat omalla palvelimella, jo-

ten kerätty data on vain opettajan ja opiskelijan / yri-

tyksen ja asiakkaiden käytössä. xAPI rajapinta mahdol-

listaa eri työkalujen integroinnin ja esim. oppilas/opis-

keluhallintojärjestelmien integroinnit.

KUVA 11. Opettajan näkymiä Mobiesta.
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Moodle
(docs.moodle.org/2x/fi/Tietoja_Moodlesta,  

download.moodle.org, www.mediamaisteri.com)

Moodle on vuodesta 2001 käytetty vapaan lähdekoodin 

ohjelmisto (GNU Public Licensen alaisena). Käyttäjäl-

lä on oikeus kopioida, käyttää ja muokata Moodlen an-

tamaa sisältöä, mutta hänen täytyy kertoa tiedon lähde 

muille. Käyttäjä ei saa muokata tai poistaa alkuperäistä 

lisenssiä ja tekijänoikeuksia.

Verkkopohjaisena ja useimpia käyttöjärjestelmiä sekä 

selainversioita tukevana se on helposti käytettävissä mis-

tä tahansa Internet-yhteyksien ja verkkoselaimen kautta. 

Käyttöliittymästä löytyy tällä hetkellä tuki 120 eri kielelle. 

Moodlella on myös useita yhteistyökumppanei-

ta, jotka voivat tarjota lisäpalveluja tai ylläpitää Mood-

le-sivustoja. Suomessa esimerkiksi Mediamaisteri on ol-

lut pitkään Moodlen palveluntarjoaja. Lisäksi Blackbo-

ardin Moodlerooms tarjoaa Moodle-oppimisympäristöä 

pilvipalveluna Software as a Service (SaaS) -lisenssillä.

Verkko-oppimisympäristön tavoitteena on tukea 

opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä työskentelyä. 

Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle opiskeli-

joiden ja opettajien väliselle vuorovaikutukselle. Ympä-

ristöä voidaan käyttää esimerkiksi kurssin ilmoitustau-

luna, opetusmateriaalien jakopaikkana, oppimistehtä-

vien palautuspaikkana ja tenttimisessä. Opettajan va-

litsemien työtapojen mukaan voidaan arvioida oppijan 

lopputuotosta, työskentelyprosessia tai aktiivisuutta. 

Välineillä voidaan arvioida yksilösuorituksia ja työpa-

ja-aktiviteetilla myös vertaisarviointi on mahdollista.

Oppimisanalytiikka
Moodlessa on sisäänrakennettuna oppimisanalytiik-

katyökalu, joka tarjoaa muutamia yhteenvetonäky-

miä. Kaikki päätasolla tapahtuvat aktiviteetit tallentu-

vat lokitiedostoihin. Analytiikkatiedot löytyvät kurssi-

en asetuksista kohdasta “Raportit”. Analytiikan avul-

la opiskelijoiden aktiivisuutta ja materiaalien käyt-

KUVA 12. Opiskelijan ja opettajan seurantanäkymät.

https://docs.moodle.org/2x/fi/Tietoja_Moodlesta
https://download.moodle.org
https://download.moodle.org
https://www.mediamaisteri.com
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töä voidaan seurata ja tunnistaa esimerkiksi hankalik-

si koetut kohdat sisällön tai ajankäytön kannalta. Saa-

dun informaation perusteella opiskelijalle voidaan tar-

jota ohjausta.

Analytiikka antaa oppijalle (kuva 12) seuraavaa tietoa:

• suoritusten seurantaa (jos opettaja on ottanut kurs-

silla käyttöön suoritusten seurannan)

• katsaus kurssistani -sivulta näkyy pylväsdiagrammi-

na edistyminen koko kurssin osalta

Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä 

tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy teh-

tynä. Tehty tehtävä muuttuu palkissa vihreäksi, sininen 

kertoo, että tehtävä on tekemättä ja punainen ilmoittaa, 

että tehtävän palautus on myöhässä.

Analytiikka antaa opettajalle (kuva 12) seuraavaa tietoa:

• kurssin tapahtumat opetukseen tai osallistumiseen 

liittyen (valinnan mukaan kaikilta käyttäjiltä tai ra-

jattuna)

• paljonko yksittäinen opiskelija tai opiskelijaryhmä on 

käyttänyt aikaa tiettyjen tehtävien tekemiseen (kuva 13)

• viimeisimmät kirjautumisajankohdat, mihin kellon-

aikaan ja minä päivinä opiskelu on tapahtunut

• millaisia oppimateriaaleja opiskelija on käyttänyt, 

missä järjestyksessä materiaaleja on katsottu, kuin-

ka kauan hän on niitä käyttänyt, onko katsonut niitä 

useampaan kertaan

• aktiviteettien kohdalta voi tarkastella ko. aktiviteetin 

suoritustietoja, esimerkiksi tenttiin liittyviä raport-

teja (kysymyskohtaiset tilastot, yleinen tentin suori-

tustaso jne.)

• tehtävien suoritustilanteesta opiskelijoittain (rapor-

teista kohdasta aktiviteettien suoritus), jossa näkyy 

yhteenveto kaikkien opiskelijoiden edistymisestä 

kussakin seurantaan lisäämässäsi aktiviteetissa.

Aktiviteetit voivat olla keskusteluja, tehtäviä, tenttejä 

tai aineistoja. Suoritusten seurannalle on kolme erilais-

ta vaihtoehtoa:

• opiskelijat voivat itse rastittaa aktiviteetit suoritetuk-

si (toimii samalla oppijalla muistilistana)

• suoritukselle voi asettaa tarkempia ehtoja, esimer-

kiksi että on suoritettava tiettyyn päivämäärään 

mennessä tai että keskusteluun on osallistuttava 

tietty määrä ennen sen hyväksymistä

• tai aktiviteetin voi jättää huomioimatta

KUVA 13. Aineistojen avaaminen ja tehtävien tekeminen.
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Raportointi-osiosta opettaja voi lähettää suoraan 

viestejä yksittäiselle oppijalle tai koko ryhmälle.

Moodlessa on välineitä, joilla voidaan kartoittaa ja 

rekisteröidä osaamista. Osaamisen viitekehys muodos-

taa rakenteen, johon tutkinto voidaan jaotella kompe-

tensseiksi eli osaamistavoitteiksi. Kompetensseista voi-

daan muodostaa opintosuunnitelmia. Yksittäisillä kurs-

seilla kompetensseihin voidaan liittää aktiviteetteja 

(esim. tehtäviä ja tenttejä).

Moodlen lokin raakadatan voi siirtää Exceliin, mis-

sä voi tehdä yksityiskohtaisempia tilastollisia analyy-

seja ja graafeja. Moodleen voi myös liittää erilaisia op-

pimisanalytiikkaohjelmia kuten IntelliBoard, joka tekee 

datasta monipuolisempaa analyysia ja esittää tuloksia 

graafisessa muodossa.

Tekniset ominaisuudet
Moodle voidaan asentaa mille tahansa tietokoneelle, 

jolla voi suorittaa PHP:tä, ja joka voi tukea SQL-tyyppistä 

tietokantaa (esimerkiksi MYSQLiä). Sitä voidaan käyttää 

joko Windowsissa tai macOS-käyttöjärjestelmissä sekä 

useissa eri Linuxeissa. Moodlesta on myös mobiiliversi-

oita, joiden käyttöä pilotoidaan. Moodle-kursseille voi 

osallistua mobiililaitteen selaimella tai laitteeseen voi 

ladata englanninkielisen Moodle Mobile -sovelluksen. 

Moodle Mobilen voi asentaa Android- ja iOS-laitteille. 

Osa Moodlen tiedoista näkyy vain selaimen kautta.

Moodlessa GDPR toteutuu siten että järjestelmälle 

määritetään Tietosuojavastaavan yhteystiedot (säh-

köpostiosoite) sekä tehdään tarvittavat konfiguraati-

ot järjestelmän ylläpitäjän toimesta  

(ohjeet.mediamaisteri.com/node/295).

Muikku
(otavanopisto.muikkuverkko.fi)

Muikku on Otavan Opiston Nettilukion ja Nettiperus-

koulun sähköinen oppimisympäristö. Ympäristössä on 

myös mahdollisuus yksittäisiin aineopintoihin. Ympä-

ristöstä löytyvät oppimateriaalit, oppimistehtävät, op-

pimispäiväkirja, keskustelualueet ja arvioinnit. Ohjel-

misto tukee itsenäistä opiskelua. Muikun sisäänraken-

nettu ohjaamo-ohjaustyökalu antaa opettajalle tietoa 

siitä, missä kukin opiskelija on opintojensa suhteen 

menossa. Opiskelija näkee osan ohjaamon tiedoista 

(esim. kuinka monta prosenttia kustakin työn alla ole-

vasta kurssista on suoritettu) omassa näkymässään. 

Opintojen ohjaaja saa laajasti tietoa tapahtumista ja 

hän ottaa yhteyttä oppijoihin ja opettajaan tilanteiden 

niin vaatiessa.

Oppimisanalytiikka
Muikusta kerätyn datan avulla tunnistetaan hitaas-

ti eteneviä tai keskimääräistä nopeammin valmistuvia 

oppijoita. Datan avulla voidaan myös ennakoida odotet-

KUVA 14. Esimerkki opiskelijan näkymästä. Tässä opiskelija on tehnyt kolme arvioita-

vaa tehtävää ja yhden harjoitustehtävän.

http://ohjeet.mediamaisteri.com/node/295
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/
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tavia pudokkaita. Näiden tietojen avulla voidaan arvi-

oida ohjauksen tarpeita ja kohdentaa ohjausta oikea-ai-

kaisemmin ja henkilökohtaisemmin.

Järjestelmästä tulee hälytyksiä oppijalle ja ohjaajal-

le, jos oppija ei ole suorittanut ensimmäistä kurssiaan kol-

men kuukauden aikana aloitetuista opinnoista. Hälytyksiä 

tulee myös myöhemmin, jos opintosuorituksia ei kerry riit-

tävästi, tavoitteena on vähintään 5 kurssia vuodessa.

Analytiikka antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

• mikä osa tehtävistä on tehty (kuva 14)

• tehtyjen tehtävien määrä näkyy kunkin kurssin etu-

sivulla ja sisällysluettelossa sekä opiskelijan suori-

tusrekisterissä

• tehtyjen arvioitavien tehtävien ja harjoitustehtävien 

määrä näkyy kurssin etusivulla oikeassa reunassa

• mitkä kurssit opettaja on arvioinut

• kurssien arvosanat suoritusrekisterissä

• hälytys, jos ei ole suorittanut tavoitteen mukaises-

ti opintoja

Opiskelija näkee suoritetut kurssit ja niiden arvosa-

nat vihreällä merkattuna (kuva 15). 

Siniset kurssit ovat suunniteltuja tai kursseja, joille 

opiskelija on jo ilmoittautunut. Erimuotoiset pallot ku-

vaavat lukion valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä 

sekä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

KUVA 15. Opiskelijan näkymä kurssien tilanteesta.
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KUVA 16. Kahden opiskelijan tiedot englannin kurssin arviointinäkymässä. Opettaja voi avata opiskeli-

jan tehtävät kynäpainikkeesta.

Analytiikka antaa opettajalle seuraavaa tietoa:

• ketkä oppilaat ovat kurssilla

• montako tehtävää on tehty (kuva 16)

• milloin tehtäviä on palautettu (kuvat 17)

• kuinka moni opiskelija on pyytänyt arviointia

Analytiikka antaa ohjaajalle (kuva 18) seuraavaa tietoa:

• milloin on käyty Muikussa,

• missä vaiheessa tehtävät ovat (montako prosenttia tehtä-

vistä on tehty, ovatko ne arvioitavia vai harjoitustehtäviä)

• onko osallistuttu keskusteluihin 

• onko oppimispäiväkirjaa täytetty

• milloin opettaja on arvioinut tehtävät

• onko kurssi hyväksytty

Tekniset ominaisuudet
Muikku toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Firefox, 

Chrome, Microsoft Edge, Safari. Muikku toimii myös mo-

biilisti.

KUVA 17. Opettajan arviointinäkymä yhden opiskelijan kemian kurssin tehtävistä.
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KUVA 18. Ohjaajan näkymä.

Optima / Priima 
(www.discendum.com/optima/, my.priimalms.com)

Discendum Oy on syksyllä 2001 perustettu suomalainen 

yritys. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 20 hen-

kilöä Oulussa, Tampereella, Joensuu-Kuopio-alueella, 

Raumalla sekä Helsingissä. Yrityksen palveluihin kuu-

luvat verkko-oppimisympäristöt, ePortfolio-palvelu sekä 

Open Badges -osaamismerkkeihin liittyvät palvelut.

Discendum Optima on oppimisympäristö, jonka avul-

la oppilaitokset ja yritykset voivat toteuttaa monipuo-

lisia koulutuksia ja hankkeita. Se on ollut laajassa käy-

tössä oppilaitoksissa ja yrityksissä 2000-luvun alusta 

lähtien. Yrityskäyttö on lisääntynyt 2000-luvun loppu-

puolelta sen jälkeen, kun oppimisympäristön ominai-

suuksia kehitettiin tukemaan organisaatioiden omaa 

oppimista. Optimaa käytetään yli sadassa suomalaises-

sa organisaatiossa ja kokonaiskäyttäjämäärä on yli 500 

000 käyttäjää.

2010-luvun puolivälissä lähdettiin laajan taustakar-

toituksen jälkeen rakentamaan oppijakeskeistä täysin 

mobiilia Priima-oppimisympäristöä oppilaitoksille ja yri-

tyksille. Priima kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa ja tuo-

tantoversio päivittyy useamman kerran vuodessa tuoden 

aina uusia ja kaivattuja ominaisuuksia mukanaan.

Oppimisanalytiikka Optimassa
Optimassa on mahdollista kerätä käyttäjädataa monilla 

eri tavoilla. Järjestelmään on sisäänrakennettu valmii-

https://www.discendum.com/optima/
https://my.priimalms.com
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KUVA 19. Optiman raporttityökaluja ja tilastoja.

ta toiminnallisuuksia analysointia varten ja niitä käy-

tetään pääsääntöisesti oppimisen edistymisen seuran-

taan kurssitasolla.

Kurssirekisterissä voi seurata suoritettuja kursseja 

tulosten yhteenvetotyökalulla. Optimasta löytyy lisäk-

si ympäristö- ja kurssitason tilastot, jotka sisältävät pal-

jon dataa. Oppijalle voidaan luoda raportti- ja seuranta-

työkaluilla omia näkymiä, joista hän voi seurata omaa 

edistymistään. Esimiesten ja opettajien on mahdollista 

seurata oppilaiden etenemistä kurssirekisteristä ja joh-

dolle voidaan luoda oma näkymä raporteille.

Varsinaisia oppimisanalytiikkaa hyödyntäviä hank-

keita on toteutettu yhteistyökumppanin ja asiakkaan vä-

lisinä projekteina. Opiskelijan suoriutumisen mittaami-

seen on olemassa useita tekijöitä, joita voidaan käyttää 

ennustamaan opiskelijan menestystä. Esimerkiksi kurs-

sin yleinen läpäisyaste, aiemmat kurssit, jotka opiskelija 

on läpäissyt ja tulokset, jotka opiskelija on saavuttanut.

Yksi keskeinen tekijä menestystä mitattaessa on 

opiskelijan toiminta. Jos opiskelija on aktiivinen kurs-

silla, hän todennäköisemmin läpäisee kurssin ja jopa 

saavuttaa korkeat tulokset kuin passiivinen opiskelija. 

Optima tarjoaa paljon ja monipuolista tietoa opiskelijan 

aktiviteeteista järjestelmässä ja tietoja on sovellettu en-

nustaviin analyyttisiin algoritmeihin (kuva 19).

Optimassa analytiikkadatan kerääminen on toteutet-

tu REST API -rajapinnan avulla. Rajapinta mahdollistaa 

ulkoisten analysointityökalujen ja algoritmien käytön. 

Tällä toimintatavalla poissuljetaan oppimisympäristön 

mahdolliset sisäiset rajoitteet raporttien laadinnassa.

Oppimisanalytiikka Priimassa
Optiman analytiikkaprojektien pohjalta saatujen koke-

muksien pohjalta on uudessa oppimisympäristö Prii-

massa voitu lähestyä oppimisanalytiikkaa suoraan op-

pilaan ja opettajan työtä tukevien työkalujen kehittämi-

sen muodossa.

Priimassa hyödynnetään analytiikkaa enemmän ja 

siinä keskitytään erityisesti oppijan työpöytänäkymään 

(kuva 20). Oppijaa tuetaan itsereflektoinnissa ja hänel-
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le annetaan tietoa siitä, miten hän etenee opinnoissaan 

suhteessa tavoitteisiin, millainen oppija hän on ja mi-

ten hän voisi parantaa opintosuorituksiaan. Opettajan 

ja vertaisten tuki pyritään ohjaamaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa oppijoille.

Opettajille rakennetaan analytiikkaa, jonka avulla 

he pääsevät paremmin näkemään kokonaistyöskente-

lyä (kuvat 21 ja 22). Näin opettaja voi kohdentaa ohjaus-

ta paremmin oppimisen kannalta merkittäviin solmu-

kohtiin ja voi antaa tukea oikeaan aikaan.

Priiman kaikki lokitieto tallennetaan erilliseen loki-

palvelimeen, jonka dataa voidaan tutkia organisaation 

tarpeiden mukaan ja sitä voidaan käsitellä ulkoisissa 

välineissä samoin kuin Optiman osalta on toimittu.

Priimassa on joustavat tietorakenteet sekä monipuo-

linen käyttäjätiedon kerääminen, joka voidaan säätää 

asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Näiden perusominai-

suuksien avulla mahdollistetaan algoritmien käyttö nyt 

ja tulevaisuuden analytiikkaa rakennettaessa.

KUVA 20. Oppijan työpöydällä näkyy helposti kurssikohtainen eteneminen.

KUVA 21. Opettajan työpöydällä saa yleiskuvan kurssien suoritustilanteesta. 
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KUVA 22. Suunnitelma Priiman kurssitilastosta opettajalle.

KUVA 23. Suunnitelma oppijan näkymästä hänen omas-

ta aktiivisuudestaan kurssilla.
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Tekniset ominaisuudet
Kummatkin järjestelmät tarjotaan asiakkaille pääsään-

töisesti pilvipalveluina.

Peda.net 
(www.peda.net)

Peda.net on Jyväskylän Yliopiston koulutuksen tutki-

muslaitoksen kehittämä ja hallinnoima päätelaiteriip-

pumaton verkkopalvelu, jota voidaan hyödyntää use-

assa eri kontekstissa oppimisen ja opetuksen tukena. 

Peda.net palvelua voidaan hyödyntää yhtäaikaisesti si-

sällönhallinnan järjestelmänä, sähköisenä oppimisym-

päristönä sekä henkilökohtaisena oppimisen ympäris-

tönä. Palvelu on suunnattu ensisijassa oppilaitoksille, 

mutta sitä hyödyntävät myös yhdistykset, yritykset ja 

yksityishenkilöt.

Peda.net palveluun rekisteröityneitä käyttäjiä on n. 

400 000 ja se on käytössä 200 kunnassa. Palveluun li-

sättyä julkista sisältöä voi selailla myös rekisteröitymät-

tä Peda.net käyttäjiksi, joten Peda.net sivujen käyttäjien 

määrä on rekisteröityneiden käyttäjien määrää huomat-

tavasti suurempi.

Peda.net -palvelun rakenne koostuu kahdesta osas-

ta, jotka ovat käyttäjien henkilökohtaiset OmaTilat sekä 

organisaatioiden hallinnassa olevat sivustokokonaisuu-

det. OmaTila on rekisteröityneen käyttäjän henkilökoh-

tainen osio Peda.net-palvelussa, johon hän voi tuottaa 

sisältöjä, jakaa niitä toisille Peda.net käyttäjille tai täy-

sin julkiseen internetiin. Oletuksena OmaTilaan tuotetut 

sisällöt ovat aina yksityisiä ja käyttäjä itse päättää nii-

den julkisuuden tason. OmaTila tunnukset ovat organi-

saatioriippumattomia. Yksi käyttäjä voi kuulua yhtäai-

kaisesti useaan organisaatioon ja toimia näissä organi-

saatioissa eri rooleissa. OmaTila-palvelun käyttöoikeus 

säilyy rekisteröityneellä henkilöllä, vaikka hän ei kuu-

luisi yhteenkään organisaatioon. Esim. opiskelijan val-

mistuttua, hän ei välttämättä kuulu yhteenkään Peda.

net jäsenorganisaatioon, mutta käyttöoikeus OmaTilaan 

säilyy. Toimintamalli tukee elinikäisen oppimisen ide-

ologiaa ja mahdollistaa PLE-mallin toteutumisen käy-

tännössä.

Organisaatioilla on käytettävissään oma kokonai-

suus Peda.net-palvelussa. Organisaation sivuille määri-

tellään rekisteröityneelle Peda.net-käyttäjälle rooli, jos-

sa hän voi toimia kyseessä olevilla sivulla. Organisaa-

tio määrittelee itse tuottamiensa sisällön julkisuuden 

tason ja henkilöt, jotka voivat sisältöjä tuottaa, muo-

kata ja julkaista. Organisaatiot voivat hyödyntää Peda.

net-palvelua eri konteksteissa. Palveluun voidaan luoda 

organisaation ulkoista viestintää tukevia julkisia sisäl-

töjä, suljettuja työskentely-ympäristöjä tai näiden yh-

distelmiä. Sisältöjen tuottamisen työvälineet ovat moni-

puolisia ja Peda.net tukee myös kolmannen osapuolen 

sovelluksilla tuotettujen sisältöjen jakamista sekä usei-

den kustantajien tuottaman oppimateriaalin hyödyntä-

mistä suoraan ympäristöstä käsin.

Oppimisanalytiikka
Oppimisen seurannan ja analytiikan tasoja on Peda.net 

palvelussa useita. Yhtäältä käyttäjän OmaTilaan kerty-

vä sisältö toimii oppimisen dokumentaation ja siitä teh-

tävän analyysin lähteenä, toisaalta organisaatioiden si-

vuilla on työvälineitä formaalin oppimisen seurantaan.

OmaTilaan kertyvä oppimisen dokumentaatio voi 

muodostaa esim. oppimisen portfolion, jonka avulla op-

pija voi tuoda esiin omaa osaamistaan niin formaalia 

kuin informaalia oppimista koskien (kuva 24).

Oppilaitoksen sivuilla opettaja voi seurata opetusko-

konaisuuttaan koskien oppijoiden tekemiä tehtäviä ja 

arvioida niitä. Opettaja voi itse määritellä tehtävät, joi-

den edistymistä seurataan eli oppimisen kannalta kes-

keisimmät tehtävät. Opettaja voi näin seurata oppilaan 

edistymistä oppimiskokonaisuuden suorittamisessa. Op-

pija voi seurata omaa edistymistään oppimiskokonai-

suudessa ja tarkastella tekemiään tehtäviä ja toisaal-

ta havainnoida, mitä tehtäviä on vielä tekemättä. Näin 

sekä oppijalle että opettajalle muodostuu selkeä koko-

naiskuva oppimiskokonaisuudessa edistymisestä.

Peda.net palvelussa on lisäksi opetussuunnitelman 

tavoitteisiin ja kriteereihin pohjautuva oppimisen ar-

vioinnin työkalu, jossa oppilaan edistymistä voidaan 

seurata opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kriteerei-

hin perustuen. Oppijat arvioivat itse omaa suoriutumis-

taan (itsearviointi) ja opettaja voi arvioida kaikkien op-

pijoidensa edistymistä. Sekä opettajalle että oppijalle 

muodostetaan graafinen esitys oppimisen edistymises-

tä suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin ja kriteereihin. 

Oppija näkee opettajan arvioinnin itsestään ja opettaja 

puolestaan oppijan itsearvioinnin. Näin on mahdollista 

vertailla ja analysoida mahdollisia eroavaisuuksia toi-

mijoiden tekemissä arvioinneissa.

Työväline mahdollistaa jatkuvan arvioinnin, jossa op-

pimisen tavoitteiden seuraamista voidaan jatkaa vuosi-

luokat ylittävästi. Asetettavia tavoitteita ja kriteereitä on 

mahdollista muokata käyttäjäorganisaation toimesta. 

Oppimisen arviointi säilyy oppijan OmaTilassa ja 

hän voi sieltä käsin tarkastella omaa edistymistään 

asetettuihin tavoitteisiin verrattuna.

https://peda.net
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Tekniset ominaisuudet
Peda.net palvelu tuotetaan käyttäjille Software as a Ser-

vice (SaaS) palveluna. Palvelun käyttäminen tapahtuu 

verkkoselaimen välityksellä, joten käyttäjän ei tarvitse 

asentaa päätelaitteelleen ohjelmistoja tai sovelluksia 

(App). Peda.net palvelu on laitteisto ja ohjelmistoriippu-

maton järjestelmä, jossa huomioidaan myös esteettö-

myyden vaatimukset (esim. näkörajoitteiset henkilöt).

Kehitystyössä hyödynnetään avoimen lähdekoodin 

sovelluksia ja teknologioita.

Valamis 
(www.valamis.com/fi/ratkaisut/valamis-oppimisymparisto)

Valamis Group Oy (aiemmin Arcusys) on kansainvälises-

ti kasvava digitaaliseen oppimiseen ja työvoiman kehit-

tämiseen erikoistunut IT-yritys, joka kehittää oppimis-

ympäristöä nimeltään Valamis. Yritys toimii kahdeksas-

sa eri maassa ja työntekijöitä on 180. Valamis-oppimis-

ympäristö on erityisesti suurten yritysten käytössä ole-

va ympäristö ja sitä käytetään erilaisten koulutustapah-

tuminen tarjontaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Oh-

jelmiston avulla voidaan hallita webinaareja, verkko-op-

pimista, valmennusta, mentorointia, oppimismoduuleja, 

simulaatioita, toimintatapamalleja tai työssäoppimista. 

Valamis-oppimisympäristö tukee työssäoppimista mo-

nin eri tavoin, esimerkiksi työsuoritusten reaaliaikaisella 

analytiikalla ja jatkuvalla palautteella. Ohjelmistossa on 

sisällöntuotantotyökalu, jonka avulla voi tuottaa erilaista 

oppimismateriaalia. Valamis tukee erityisesti mikro-op-

pimista, joka tarkoittaa pienten oppimissisältöjen opiske-

lua juuri silloin kun oppija tiettyä tietoa tarvitsee. 

Valamis-oppimisympäristö yhdistää muodollisen ja 

sosiaalisen oppimisen menetelmät. Oppimisympäris-

tön avulla oppijat voivat olla yhteydessä toisiinsa, op-

pia uutta ja jakaa osaamistaan toistensa kanssa. Vala-

mis-oppimisympäristössä jokainen voi opiskella omaan 

tahtinsa ja personoida oman oppimispolkunsa. Erilaisiin 

tarpeisiin voidaan valita räätälöidyt oppimateriaalit.

Oppimisanalytiikka  
Valamis-oppimisympäristö mahdollistaa laajan ja yksi-

tyiskohtaisen oppimisdatan keräämisen. Käyttäjien toi-

mintaa oppimisympäristössä ja oppimateriaalien kanssa 

voidaan seurata klikkauksen tarkkuudella.Näin saadaan 

käsitys siitä, mitkä sisällöt toimivat ja mitkä eivät, mitkä 

materiaalit saavat oppijat innostumaan ja mitkä passi-

voivat oppijaa. Analytiikan avulla voidaan parantaa nii-

den laatua.

Kurssin vetäjä voi seurata oppijoiden etenemistä 

opinnoissa: esimerkiksi mitä materiaaleja oppijat ovat 

hyödyntäneet ja kuinka paljon aikaa he ovat käyttäneet 

yksittäisten tehtävien parissa. Näin erilaiset oppimisen 

tyylit tulevat näkyvimmiksi, oppijoiden suoriutumis-

taan voidaan seurata tarkemmin ja mahdollisiin ongel-

miin puuttua ajoissa. Erilaisia oppimistyylejä voidaan 

tukea rakentamalla oppimateriaalia sen mukaan, mi-

ten sitä omaksutaan. Lisäksi oppijat voivat itse seurata 

etenemistään opinnoissa.

KUVA 24. Oppijan OmaTila näkymä.

https://www.valamis.com/fi/ratkaisut/valamis-oppimisymparisto
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Valamis-oppimisympäristöön voidaan määrittää orga-

nisaation strategiset tavoitteet ja kohdentaa ne asianomai-

sille työntekijöille. Tehtäväkohtaiset pätevyysvaatimuk-

set ovat helposti jokaisen saatavilla (kuva 25). Osaamisen 

kehittämiseen liittyviä toimia voidaan yhdistää kokonai-

suuksiksi eli oppimispoluiksi ja tavoitteita pystytään aset-

tamaan ja seuraamaan joustavasti. Valamiksen analytiik-

ka antaa tietoa oppijoiden suoriutumisesta yksilöinä, tii-

meissä tai koko organisaation tasolla.Yritys kehittää jatku-

vasti menetelmiä, joilla voidaan paremmin tutkia, miten 

oppiminen vaikuttaa henkilön työsuorituksiin ja sitä kaut-

ta koko organisaation tulokseen. Tavoitteena on löytää par-

haat oppimismenetelmät, jotka tukevat eri ihmisten taito-

jen kehittymistä koko organisaation menestyksen kannal-

ta tarvittavaan strategiseen suuntaan.

Koulutuksen tehokkuus ja tulokset kiinnostavat yri-

tyksissä oppijoiden lisäksi yrityksen henkilöstöhallin-

toa, koulutusvastaavia ja nykyään myös ylintä johtoa 

(kuva 26). Eri osapuolia kiinnostaa mitä on opittu, miten 

oppiminen tehostaa työsuorituksia, miten eri oppimate-

riaaleja ja sisältöjä oppimisessa hyödynnetään ja miten 

erilaiset verkostot ja yhteydet tukevat oppimista. 

KUVA 25. Suosituksia pätevyysvaatimuksia vastaavista kursseista.

KUVA 26. Oppijan kurssisuoritustietoja.
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Puutteet taidoissa ja oppimisessa voidaan tunnis-

taa ajoissa. Valamis-oppimisympäristössä on tekoälyllä 

varustettu digitaalinen oppimisavustaja (chatbot), joka 

helpottaa oppimisen personointia ja auttaa oppijoita 

hyödyntämään koko potentiaalinsa. Digitaalinen oppi-

misavustaja ehdottaa jokaiselle oppijalle sopivia sisäl-

töjä heidän historiaan, toimenkuvaan ja taitoihin pe-

rustuen. Valamis-oppimisympäristöön voidaan inte-

groida helposti ulkoisia sovelluksia ja sisältöjä. 

Tekniset ominaisuudet
Valamis-oppimisympäristö on SaaS-ratkaisu, joka sisäl-

tää automaattiset järjestelmäpäivitykset ja mahdollis-

taa nopean käyttöönoton. Se toimii eri laitteilla ja käyt-

töjärjestelmillä, myös mobiililaitteilla Valamis Mobile 

App -mobiilisovelluksen avulla.

Avoimen lähdekoodin alusta on helppo integroida 

erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin järjestelmiin ja materiaa-

leihin ja siihen voidaan räätälöidä erilaisia sovelluksia 

ja ratkaisuja tarpeen mukaan. Experience API (xAPI) ja 

Learning Record Store (LRS) standardien avulla voidaan 

seurata oppimisprosessia yksityiskohtaisesti. xAPI ke-

rää kaikki tärkeät oppimiseen liittyvät toiminnot kuten 

sosiaaliseen oppimisen sekä päivittäiseen työhön tai 

esim. harrastuksiin liittyvät kokemukset. LRS vastaan-

ottaa, tallentaa ja palauttaa suoritettuihin toimintoihin, 

saavutuksiin ja oppimissuorituksiin liittyvää dataa.

ViLLE 
(oppimisanalytiikka.fi/fi)

ViLLE on Turun yliopiston informaatioteknologian lai-

toksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Sen kehittämi-

nen aloitettiin 2004 suunnittelemalla ensin ohjelmoin-

nin opetuksen visualisointiin painottuva versio. Vuon-

na 2008 lähdettiin kehittämään enemmän yhteisölli-

seen työskentelyyn perustuvaa järjestelmää.

ViLLE on käytössä suomalaisissa korkeakouluissa, ja 

yli 15 muussa maassa. Järjestelmässä on yli 130 000 re-

kisteröitynyttä opiskelijaa ja yli 6000 opettajaa. Vuosit-

tain ViLLEn avulla tarkistetaan automaattisesti yli kym-

menen miljoonaa tehtäväpalautusta, jotka sisältävät 

yhteensä jopa 80 000 000 välitöntä palautetta. ViLLEn 

avulla järjestettiin ensimmäiset sähköiset ylioppilasko-

keiden preliminäärit Suomessa tammikuussa 2013.

Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, 

matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen 

kehitettyjä tehtävätyyppejä, joita mahdollisuuksien mu-

kaan arvioidaan automaattisesti ja näin tarjotaan op-

pijalle välitön palaute. Samoja tehtäviä voi käyttää op-

pitunneilla ja tenteissä. Jälkimmäisissä tehtävistä ote-

taan palaute pois näkyvistä. Ympäristön avulla opetta-

jat voivat joko itse luoda tehtäviä tai hyödyntää muiden 

opettajien tekemiä tehtäviä. Järjestelmä kerää moni-

puolisesti dataa oppilaiden vastauksista. Kaikki kerätty 

data on kurssin opettajien katseltavissa koska tahansa.

Tehtävät on jaoteltu kolmen pääkategoriaan:

1. visualisointiin pohjautuvat ohjelmointitehtävät,

2. matemaattiset tehtävätyypit ja

3. yleiset tehtävätyypit.

Yleiset tehtävätyypit opettaja suunnittelee itse, ma-

tematiikassa editorit ovat hyvin säänneltyjä ja opettajat 

lähinnä määrittelevät käytettäviä arvoalueita tehtävien 

eriyttämiseksi. Tehtävien, kurssien ja kierrosten yhtey-

teen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata au-

tomaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituk-

sia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin 

opettajan arvioimiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoi-

tustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu ver-

taisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistu-

maan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikri-

teeristön pohjalta.

Opiskelija voi ympäristössä ratkaista automaattises-

ti arvioitavia tehtäviä omassa tahdissaan paikasta riip-

pumatta. Tehtäviä voi yrittää ratkaista niin monta ker-

taa kuin haluaa. Koska alkuarvot on yleensä satunnais-

tettu, voi saman tehtävän ratkaista mielekkäästi use-

ampaankin kertaan. Järjestelmä antaa aina välittömän 

palautteen ratkaisusta. 

Yhteisöllinen työskentely toteutuu erityisesti tu-

toriaaleissa sekä projekteissa. Tutoriaaleissa tehtäviä 

ratkotaan 2-8 hengen ryhmissä, aloittaen usein pie-

nellä ryhmällä. Jokainen ryhmään kuuluva opiskeli-

ja saa pisteet yhteisestä palautuksesta, mutta kesken 

jäänyt tutoriaalia on mahdollista jatkaa yksin omalla 

ajallaan tai uudessa ryhmässä. Sama pätee soveltaen 

myös projektitöihin; jokainen ryhmän jäsen voi tehdä 

palautuksia projektin aikana, mutta pääsee myös nä-

kemään muiden ryhmänsä jäsenten palautusten kom-

mentit ja arvioinnit.

ViLLEn sähköiset kokeet voivat sisältää ohjelman auto-

maattisesti arvioimia tehtäviä, opettajien arvioimia tehtä-

viä, tai olla sekoitus molempia. Automaattisesti arvioitu-

ja tehtäviä käytettäessä tulokset ovat julkaistavissa opis-

kelijoille välittömästi kokeen päätyttyä. Opettaja saa arvi-

oinnin tueksi ViLLEn arviointityökalun kommentointia ja 

https://oppimisanalytiikka.fi/fi
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pisteytystä varten. Kysymyksistä saa aiempaa monipuo-

lisempia lisäämällä niihin esimerkiksi videoita, tai ku-

via joihin opiskelija voi lisätä omia merkintöjä vastauksen 

tueksi. Monitorointitoimintojen avulla opettaja pystyy seu-

raamaan kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti reaali-

ajassa ja voi tarvittaessa antaa lisäaikaa kokeeseen.

Oppimisanalytiikka
ViLLE kerää automaattisesti huomattavan määrän tietoa 

oppilaiden ratkaisuista. Tiedon analysoinnissa hyödyn-

netään koneoppimisen tilastollisia menetelmiä ja tie-

don visualisointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan 

tunnistaa automaattisesti opiskelijoiden vääriä käsityk-

siä ja seurata etenemisvaiheita.

Analytiikka antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

• kurssin profiilinäkymä, mistä näkyy edistyminen 

suhteessa oppimistavoitteisiin

• vihjeitä tehtävien suorittamiseen

• antaa välittömän palautteen tehtävistä ja saadun pisteet

Edistymistä koskeva analytiikka näyttää opiskelijal-

le oman edistymisen henkilökohtaisella oppimispolulla.

Analytiikka antaa opettajalle seuraavaa tietoa oppijan 

etenemisestä:

• tehtävistä saadut pisteet

• ajankäyttö tehtäviin

• tietoa tehtävien välivaiheista ja osa-alueiden ratkai-

sujärjestyksistä

• tietoa oppimisen solmukohdista (kuva 27)

Kaikki kurssilta kerätty tieto on koska tahansa kurs-

sin opettajien ja apuopettajien katseltavissa ViLLEn ti-

lastonäkymissä. Järjestelmä muodostaa tiedosta erilai-

sia visualisointeja opettajan avuksi. Kerättyä dataa voi-

daan käyttää erityisesti erilaisten oppimisvaikeuksien 

tunnistamiseen. Järjestelmään on valmiiksi määritel-

ty esimerkiksi matematiikan osalta tiettyjä solmukoh-

tia, joissa oppilailla on tyypillisesti vaikeuksia. Opettaja 

näkee yhdellä vilkaisulla jokaiselta kierrokselta ne op-

pilaat, jotka eivät ole osanneet ratkaista tehtäviä riittä-

vällä osaamistasolla. Tämä mahdollistaa ohjauksen tar-

joamisen juuri niille oppilaille, joilla tähän on erityistä 

tarvetta. Automatisoimalla tehtävien tarkastaminen ja 

vastausten analysointi voidaan opettajan työkuormaa 

siirtää kohti henkilökohtaista ohjausta.

Johdolle analytiikka antaa tietoja opetussuunnitel-

man toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. 

Vanhemmat saavat nähtäväkseen kurssin profiilinäky-

män, mistä on nähtävissä oppijan eteneminen kursseilla.

Tekniset ominaisuudet
ViLLE toimii selainpohjaisesti ja mobiilisovelluksena 

(Android, iPhone ja Windows ympäristöissä). Puheli-

messa ViLLE sovellusta ei tarvitse erikseen avata, vaan 

KUVA 27. Oppimisen solmukohdat



Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa  | 41

se hyödyntää puhelimen ilmoitus ominaisuuksia ta-

pahtumien tiedottamiseen. Opettaja voi tehdä moniva-

lintatyyppisiä kyselyjä opiskelijoille puhelimen välityk-

sellä ja aktivoida kuulijoita luentojen aikana.

Ohjelmistossa ei ole varsinaisesti integrointeja mui-

hin ohjelmistoihin. Tapauskohtaisesti on rakennettu pi-

lottina integrointi esim. Primuksen kanssa. Oheismateri-

aali voi olla missä formaatissa tahansa, ja on käyttäjän 

selaimesta / työasemasta kiinni saako sitä auki ViLLEssä. 

Sisältöjen upottaminen on sallittu esim. iFramen kautta.

Materiaalin ja tehtävien kommentointi on sallit-

tu vain opettajille. Oppilastunnuksilla voi arvioida vain 

tehtävien vaikeustasoa.

Palveliet sijaitsevat Turussa yliopiston omissa tilois-

sa ja toimivat sen kautta 24/7.

Yiptree 
(www.almerin.com/fi/)

Yiptree on Almerin Oy:n markkinoima oppimisympäris-

tö. Tuotekehitys on aloitettu IMAILE-hankkeessa  

(www.imaile.eu) 2016. Ohjelmiston tavoitteena on tu-

kea yksilöllistä personoitua oppimista, motivoida oppi-

jaa, tuottaa oppimisanalytiikkaa ja auttaa löytämään 

jo varhaisessa vaiheessa ne oppilaat, jotka tarvitsevat 

erityistä tukea. Ohjelma on suunnattu lähinnä ala- ja 

yläasteelle, mutta sitä on testattu hyvin tuloksin myös 

toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa. Tähän 

mennessä testaajia on ollut noin tuhat. 

YipTree on selkeä, monipuolinen ja helppokäyttöinen 

oppimisympäristö. Ohjelmaan on ostettavissa valmiita 

opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaalipaketteja, 

joihin opettajan on mahdollista tehdä omia muokkauk-

siaan. Halutessaan YipTreetä voi kuitenkin käyttää myös 

oppimisalustana ilman ostettuja materiaaleja. Opettajal-

la on aina mahdollisuus YipTreen sisällöntuotantotyöka-

luilla rakentaa myös täysin omaa materiaalia. Ohjelmaan 

voidaan luoda kolmen eri taitotason sisällöt ja tehtävät 

(pronssi, hopea ja kulta). Pronssitaso on opetussuunnitel-

man minimitaso ja hopea ja kultataso sisältävät vaati-

vampia tehtäviä ja vaativat enemmän sitoutumista op-

pimiseen. Ohjelmassa on FB- tyylinen keskusteluseinä, 

edistymisen seurannan työkalu, sekä puun muotoinen 

navigointityökalu (kuva 28), joka havainnollistaa asioi-

den riippuvuussuhteita, sekä kurssin etenemistä. 

Opettajat käyttävät ohjelmistoa antamalla kotiteh-

tävät ohjelman kautta tai usein myös luokkaopetuksen 

tukena. Luokassa opettaja ensin opettaa käsiteltävän si-

sällön ja sen jälkeen ohjelman avulla harjoitellaan opit-

tua asiaa.

Oppimisanalytiikka
Oppija ja opettaja näkevät saman analyysituloksen 

omalta ruudultaan edistymisenseuranta -työkalun 

kautta. Kerätyn analytiikan pohjalta tekoäly personoi 

oppimista suosittelemalla oppilaan yksilöllisiin tarpei-

siin parhaiten sopivia oppimateriaaleja. Tekoäly myös 

KUVA 28. YipTreen navigointityökalu.

https://www.almerin.com/fi/
http://www.imaile.eu/
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huomaa reaaliajassa mahdolliset oppimiseen liittyvät 

ongelmat ja informoi niistä opettajaa. 

Ohjelmassa on tekoälyn ohjaama virtuaalinen robot-

titutor, joka ohjaa ja neuvoo oppijaa ja antaa suosituk-

sia taitotasojen suhteen. Robotti voi myös ohjata pyytä-

mään apua luokkakaverilta, joka on jo pidemmällä op-

pimisessa ja joka on saanut tavoitellut tulokset opis-

keltavasta aineesta. Joissakin tehtävätyypeissä robotti 

myös antaa vastauksia, miksi tehtävä ei mennyt oikein 

ja näin oppija saa vihjeitä tehtävän tekemiseen (kuva 

29). Oppilaat ovat pitäneet robottitutorista. Ohjelmaan 

liittyy myös pelillisyyttä. Aina kun tietty osio on suori-

tettu, ohjelma jakaa kunniamerkkejä.

Analytiikka antaa oppijalle ja opettajalle seuraavaa tietoa: 

• oppijan henkilökohtaiset oppimistulokset 

• oppimisaktiivisuus

• suoritettujen oppituntien prosenttiosuus koko kurssista

• oppimisaktiivisuus ja oppimistulokset verrattuna 

koko ryhmän keskiarvoon – onko edellä, jäljessä vai 

samassa tahdissa

• sosiaalinen aktiivisuus - miten oppija on osallistunut 

keskusteluihin tai mitä hän julkaissut toisten nähtäväksi

• ilmoitukset mahdollisista oppimiseen liittyvistä ongelmista

YipTree käyttää analytiikkaa seuraaviin tarkoituksiin:

• oppimateriaalien personoimiseen 

• virtuaaliseen oppimisen tukemiseen – robotin anta-

mat ohjeet ja neuvonta

• mahdollisiin oppimiseen liittyvien ongelmien tun-

nistamiseen

• vertaisoppimissuosituksiin

Opettaja näkee lisäksi ryhmäkohtaisen edistymisen 

(kuva 30). Rehtori voi saada opettajatunnukset, joiden 

kautta hän näkee samat asiat kuin opettaja ja oppija 

(kuva 31). Ohjelma on pääasiassa kuitenkin kehitetty op-

pijan ja opettajan väliseksi työvälineeksi.

KUVA 29. Robottitutor antaa lisävihjeitä oppimisen tueksi.

KUVA 30. Oppijan suoritukset suhteessa ryhmän suorituksiin.
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Tulevaisuudessa kehitetään enemmän tekoälyä ja 

pyritään erityisesti oppimisen analyysiin.

Tekniset ominaisuudet
Yiptree toimii pilvipalveluna selaimen kautta ja on käy-

tettävissä tietokoneissa ja mobiililaitteilla kaikissa se-

laimissa.Tuote tukee yleisimpiä opetusteknologian 

standardeja (LTI, SCORM ja xAPI).

Käytettävät työkalut ovat kaikki ohjelman sisällä 

ja näin kaikki kerätty data jää ainoastaan ohjelmiston 

käyttäjien haltuun. Oppilaista kerättävät tiedot on mi-

nimoitu ja oppija voidaan liittää myös anonyymisti jär-

jestelmään. Oppija näkee koko ajan itsestään keräänty-

vän datan.

2. Oppimisen arviointia tukevat työkalut
Qridi
(www.qridi.fi)

Qridi on työkalu formatiiviseen arviointiin. Se tukee pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteut-

tamista. Ohjelma sopii kaikkien oppiaineiden opettami-

seen. Käyttäjinä ovat luokan- ja aineenopettajat ja sitä 

käyttävät myös aikuisopiskelijat ja urheiluseurat. Ohjel-

miston tavoitteena on auttaa luomaan uudenlaista arvi-

ointikulttuuria luokkahuoneisiin ja mahdollistaa oppi-

laan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi. Oppija 

itse osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: ta-

voitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opettaja hallinnoi oman käyttöliittymänsä kautta oppi-

lasryhmäänsä. Työkalu mahdollistaa oppijan itse-, vertais- 

ja ryhmäarvioinnin sekä opettajan ja huoltajan antaman 

arvioinnin. Tehtävälistojen avulla opettaja näkee reaaliai-

kaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä.

Oppija voi asettaa itselleen tavoitteita ja seurata ta-

voitteiden toteutumista yhdessä opettajan kanssa. Hän 

voi vastata opettajan antamiin itse-, vertais- ja ryhmä-

arviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtä-

viä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin 

ja valokuvin. Oman edistymisen seuraaminen auttaa 

oppijaa ymmärtämään paremmin omaa oppimistaan.

Oppimisanalytiikka
Qridi ei mainosta itseään analytiikkaohjelmana, mutta 

ohjelmassa kerätään dataa, josta tehdään analyysejä 

ja analyysitulokset ovat visuaalisesti nähtävissä sekä 

oppijan, opettajan, vanhempien sekä rehtorin/opetus-

päällikön omista käyttöliittymistä.

KUVA 31. Opettajan ja rehtorin näkymä oppijoiden suorituksista.

KUVA 32. Oppijoiden suoriutuminen yksittäisestä 
tehtävästä.

https://qridi.fi/
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Dataa voidaan kerätä pitkäntähtäimen tavoitteis-

ta, jolloin seurataan esim. koko lukukauden kehitystä. 

Seurantaa voidaan tehdä oppimaan oppimisen taidois-

ta, yksittäisen aineen taidoista, asenteista, käytöksestä, 

vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, ongelmanratkaisus-

ta jne. Tulokset saadaan erilaisina visuaalisina esityksi-

nä (kuva 32).

Dataa voidaan kerätä myös vaikka yhdestä oppi-

mistehtävästä (kuva 32), vaikka pelistä, ohjelmiston 

käyttö taidoista, termien hallinnasta tehtävässä, ryh-

mätöissä toimimisesta jne. Yksittäisten tavoitteiden 

arvioinnista saadaan visuaalinen yhteenveto, mis-

sä eri värien ilmaistaan oppijan tilanne (punainen=ei 

vielä hallitse asiaa, keltainen=opiskelee asiaa, vaa-

lean punainen=kaipaa vielä vähän oppimista, vih-

reä=hallitsee asian).

Ohjelma antaa oppijalle seuraavaa tietoa:

• omat tavoitteet ja niiden saavuttaminen (kuva 33)

• omat itsearvoinnit

Ohjelma antaa opettajille seuraavaa tietoa:

• reaaliaikaisen kuvat oppijan oppimisprosessista 

(kuva 34)

• oppijoiden itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnit

• pitkän tähtäimen edistymisen

Ohjelma antaa johdolle tieto pidemmän ajanjakson 

edistymisestä ja myös opettajien ja huoltajien aktiivi-

suudesta ympäristössä (kuva 35). Vanhemmat saavat 

myös järjestelmän kautta tiedoksi oppijoiden tehtävä-

listat, päiväkirjat, edistymisraportit ja oppijan omat ta-

voitteet.

KUVA 33. Oppijan tilanne suhteessa asetettuihin 

omiin tavoitteisiin

KUVA 34. Opettajan näkymä tehtäväkohtaiseen yhteenvetoon.

Tekniset ominaisuudet
Qridi toimii nettiselaimien ja mobiilisovellusten kautta. 

Kirjautuminen järjestelmään voidaan tehdä Googlen-, 

O365- ja MPASS -tunnuksilla. Oppilastietojen haku voi-

daan myös automatisoida Primuksesta.
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Innofactor Skilli 
(www.skilli.com)

Innofactor Skilli -ohjelmistoa tuottaa Suomessa Innofactor 

Software Oy, joka on osa pohjoismaista Innofactor-konsernia.

Skilli on opettajan ja oppilaan välinen sähköinen 

työkalu oppimisen aikaiseen arviointiin ja oppilaiden 

itsearviointeihin. Ohjelma tarjoaa työkalun ala- ja ylä-

kouluille yksilöllisen oppimisen analysointiin ja laa-

ja-alaisen osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on pa-

rantaa oppimistuloksia ja mahdollistaa mielekäs oppi-

minen ja opettaminen. Ohjelmisto on suunniteltu toimi-

maan opettajien tukena aina opetuksen suunnittelusta 

sen seurantaan ja se tukee opettajien työtapojen muu-

tosta uuden OPSin mukaiseksi.

Skillin käyttöönotto on helppoa ja käyttöä ei tarvitse 

aloittaa tyhjältä pöydältä. Ohjelmisto tarjoaa opettajil-

le valmiin kysymyspankin, josta he voivat valita kysy-

myksiä arviointilomakkeille. Skillin valmiit kysymykset 

keskittyvät oppimisprosessiin ja niiden avulla opettajat 

saavat tietoa mm. siitä, mikä oppimistapa kullekin op-

pilaalle toimii parhaiten, miten oppilaat ovat kokeneet 

eri oppimistilanteet ja kuinka paljon oppilaat omasta 

mielestään ovat oppineet. Lisäksi Skillin laaja-alaisen 

osaamisen toiminnot tuovat opettajille konkreettisuut-

ta laaja-alaisen osaamisen opettamiseen. OPS:in laa-

ja-alainen osaaminen esitellään käytännönläheisem-

pien tulevaisuuden taitojen avulla. Taitoja on 16 kpl ja 

jokaiselle taidolle on 5-portaisen asteikon avulla ohjeis-

tusta opettajille taitojen opettamiseen. Jokaiselle taidol-

le on myös olemassa valmiit itsearviointikysymykset.

Valmiiksi tarjottavien kysymysten lisäksi jokaisel-

la koululla on mahdollisuus rakentaa itselleen oma ky-

symyspankki. Opettajat voivat halutessaan myös luo-

da omia kysymyksiä kysymyseditorilla. Opettajat pysty-

vät luomaan oppilaille ja itselleen arviointilomakkeet, 

joissa kysymykset voivat olla samoja tai ne voivat erota 

toisistaan vaikka kokonaan. Myös huoltajia on mahdol-

lista pyytää arvioimaan oppilaiden oppimista tai osaa-

mista.

Oppimisanalytiikka
Kantavana ajatuksena ohjelmiston kehityksessä on 

ollut oppimisen aikaisen arvioinnin ja itsearvioiden 

tuottaman tiedon laajempi hyödyntäminen oppimisen 

ja opettamisen tehostamiseksi. Tavoitteena on myös 

ollut tuoda opettajille mahdollisimman reaaliaikainen 

kuva kunkin oppilaan etenemisestä, yksilöllisestä op-

pimistavasta, osaamisesta ja tavoitteiden saavuttami-

sesta. Opettaja voikin pyytää oppilaalta arviointia päi-

vittäin, viikoittain tai tilanteen mukaan. Mitä useam-

min oppilaat tekevät itsearviointejaan, sitä enemmän 

opettajat saavat tietoa oppilaistaan ja voivat näin no-

peammin suunnata huomionsa niille oppilaille, jot-

ka sitä tarvitsevat. Oppilaat voivat tehdä itsearviointe-

ja esimerkiksi omilta älypuhelimiltaan, joka mahdol-

listaa useasti tapahtuvan itsearvioinnin heti oppimis-

tilanteen jälkeen.

Skilli tuo oppimisen arviointiin jatkuvuutta. Ohjel-

mistoon luodaan kevyitä oppimiskokonaisuuksia, joi-

den laajuus on opettajien päätettävissä. Oppimiskoko-

KUVA 35. Yhteenveto järjestelmänkäytöstä

http://www.skilli.com/
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KUVA 36. Arviointi yhteenveto.
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naisuus voi olla esimerkiksi kurssi, oppiaine tai jokin 

sen aihe, monialainen kokonaisuus, projekti tai mikä 

tahansa muu kokonaisuus. Jokainen oppimiskokonai-

suus kuitenkin kartoittaa oppilaiden arviointitietoja 

ja mikäli oppimiskokonaisuuksissa käytetään osittain 

samoja kysymyksiä, näihin kertynyttä tietoa voidaan 

tarkastella oppimiskokonaisuuksien yli. Oppilaat pys-

tyvät myös tarkastelemaan omia tietojaan, joka aut-

taa heitä reflektoimaan omaa oppimistaan sekä tun-

nistamaan omat vahvuutensa ja mahdolliset kehitys-

kohteensa.

Esimerkkejä siitä, mitä raporttien avulla on mahdollis-

ta seurata:

• mitä laaja-alaisia taitoja oppilaat ovat käyttäneet

• mitä oppimistapoja oppilaat ovat käyttäneet

• miten oppilaat ovat kokeneet oppimisen

• paljonko oppilaat ovat oppineet

• oliko vaikeustaso sopivalla tasolla (kuva 36)

Raportteja voidaan vertailla ja tietoja voidaan ra-

jata esim. oppimiskokonaisuuksien ja oppiaineiden 

avulla. Vertailun avulla on mahdollista nähdä yhtäläi-

syyksiä eri kysymysten vastausten välillä, esim. mil-

lä oppimismenetelmällä oppilaat ovat oppineet mie-

lestään parhaiten. Raporttia tarkastellessaan, opetta-

jat voivat tarkastella kaikkia oppilaita kerralla tai kes-

kittyä yksittäisiin oppilaisiin. Opettajilla on siis mah-

dollista tarkastella esimerkiksi koko luokkaa kerralla 

tai syventyä tietyn oppilaan tuloksiin. Skillin koostaes-

sa koko koulun tulokset yhteen, rehtori saa ohjelman 

raporttien avulla koulunsa pedagogisesta tilasta kat-

tavan kuvan ja voi tunnistaa kehitystarpeet. Myös eri-

tyistuen tarpeessa olevat oppijat on helppo tunnistaa 

ja heille voidaan kohdentaa oikeanlaista tukea.

Tekniset ominaisuudet
Sovellus on pilvipalvelu ja toimii kaikilla laitteilla, joten 

oppilaat voivat käyttää omia puhelimiaan itsearvioin-

tiensa tekemiseen nopeasti oppimistilanteiden jälkeen. 

Skilli integroituu Microsoft Office 365:n kanssa ja sekä 

opettajat että oppilaat voivat käyttää koulun antamia 

Office 365 -tunnuksia kirjautumiseen. Ohjelmiston voi 

myös hankkia Tieran Edustoren kautta, jolloin kirjautu-

miseen käytetään Edustoren tarjoamaa mekanismia.

Skilli täydentää hyvin koulujen olemassa olevia jär-

jestelmiä. Kouluhallinto, opettajat ja oppilaat voivat jat-

kaa tuttujen järjestelmien käyttöä. Skilliin pääsee hel-

posti käsiksi esimerkiksi lisäämällä Skilli-linkin sähköi-

sen oppimisympäristön kurssisivulle. Skilli tukee lin-

kitystä muihin järjestelmiin, joten opettajat ja oppilaat 

voivat navigoida järjestelmästä toiseen sujuvasti.

Ohjelmisto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaa-

timukset ja ohjelmistoon tallennetut tiedot säilyte-

tään EU:n alueella. Ohjelmisto poistaa automaattises-

ti tarpeettomia henkilötietoja, eli esimerkiksi koulusta 

lähteneiden oppilaiden henkilötiedot poistuvat auto-

maattisesti varoajan jälkeen, mikäli koulu ei niitä en-

nen sitä ole poistanut omatoimisesti.

3. Työkirjajärjestelmiä
Workseed
(www.workseed.fi)

Workseed Oy on suomalainen koulutusteknologian yri-

tys, joka tarjoaa Workseed pilvipalvelua tehostamaan 

pedagogiikkaa ammatillisessa koulutuksessa ja am-

mattikorkeakouluissa. Ohjelman avulla osaamisen ar-

viointi ja kehittymisen seuranta voidaan yhdenmu-

kaistaa koulutuksenjärjestäjän käyttämissä oppimis-

ympäristöissä. Ohjelmisto on käytössä noin 20:ssä am-

mattioppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. 

Ohjelmiston avulla tuetaan opinnollistamista, yk-

silöllisten oppimispolkujen hallintaa sekä visualisoi-

daan kehittymisen seurantaa. Workseed tarjoaa työka-

lut ammatillisten oppimistehtävien jakamiseen ja in-

nostaa oppijaa laadukkaiden dokumenttien tuottami-

seen suoraan oppimisympäristössä – kaikilla älypuhe-

limilla ja tableteilla. Dokumentaatio voi sisältää valo-

kuvia, videoklippejä ja muita tiedostoja. Kaikki oppi-

mistehtävädokumentaatiot kuva- ja videoliitteineen 

löytyvät yhdestä paikasta arvioitavaksi.

Workseed automatisoi kommunikaatioprosessin 

valvontaa ja tarjoaa keinot lisätä opiskelijan saaman 

palautteen määrää ja monipuolistaa opiskelijan, opet-

tajien ja työpaikkaohjaajien välistä vuorovaikutus-

ta. Mobiili dokumentointi auttaa oppijoita tekemään 

säännöllisiä itsearviointeja ja kerryttää portfoliota au-

tomaattisesti. Toiminnan kautta oppijan itsearvioin-

titaidot kehittyvät. Työelämään siirryttäessä oppijalla 

on kehittymisestään kerättyä luotettavaa tietoa. 

Oppimisanalytiikka
Workseediin on saatavilla monipuolisesti liitäntöjä, joil-

la ohjelmisto voidaan kytkeä verkko-oppimisympäristöi-

hin, kuten Moodleen sekä alakohtaisiin oppimisratkai-

suihin kuten koulutussimulaattoriohjelmistoihin. Laajat 

tiedonkeruumahdollisuudet mahdollistavat opiskelijan 

luotettavan kehittymisen seurannan ja auttavat opetta-

http://www.workseed.fi/
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jia ja opinto-ohjaajia löytämään esim. itsenäiseen työs-

kentelyyn kykenevät ja tukea tarvitsevat oppijat. 

Alla olevassa kuvassa (kuva 37) on esimerkki opiske-

lijan kehittymisen seurannasta tutkinnon osin. Vihreäl-

lä on merkitty tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, 

jotka on arvioitu hyväksytyksi, punaisella on ammattitai-

tovaatimukset, joiden osalta opiskelijalla on täydennettä-

vää. Harmaiden osalta opiskelijalta puuttuu suorituksia.

Workseedin liitäntä Opetushallituksen ePerus-

teet-tietovarastoon helpottaa ammatillisen koulutuk-

sen tutkintorakenteiden käyttöä arviointien perusteena 

sekä tukee opettajaa suunnitelmallisen opintopolun ke-

hittämisessä. Oppija pystyy ohjelman avulla paremmin 

hahmottamaan opintojen muodostumisen ja tämä aut-

taa sitoutumista ja tavoitteellista toimintaa. Ohjelma tu-

kee myös yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa 

ja helpottaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 

Se tukee HOKSien laadintaa ja päivittämistä.

Isojen tutkinnon osien sisällä automatisoidut toi-

minnot helpottavat harjoitteiden ja ammattitaitovaati-

musten hallintaa ja etenemisen seurantaa. Sähköpos-

ti-ilmoitukset valmistuneista oppimistehtävistä pitävät 

oppijan, opettajan, tukihenkilöstön ja tarvittaessa työ-

paikkaohjaajat ajantasalla opiskelijoiden suorituksis-

ta ja ohjaavat opiskelijaa itsenäiseen tekemiseen. Ajan-

tasainen tieto on kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta 

riippumatta. Opettajat ja ohjaajat voivat seurata oppijoi-

den etenemistä tehtäväpoluilla ja voivat antaa reaaliai-

kaista ohjausta tarpeeseen ja suorittaa helposti arvioin-

teja eri oppimisympäristöissä.

Workseed aktivoi opiskelijaa säännöllisiin reflektoin-

teihin. Kerätystä tiedosta voidaan louhia osaamisalu-

eet, jotka opiskelijat kokevat haasteellisina. Tiedon avulla 

opettajat voivat painottaa opetusta juuri oikeisiin aihealu-

eisiin, esimerkiksi ennen harjoittelujaksoille lähtöä.

Tekniset ominaisuudet
Workseed on yhteensopiva markkinoiden suosituim-

pien opiskelijahallintojärjestelmien kanssa, mikä mah-

dollistaa palvelun sulautumisen osaksi asiakkaan tie-

tohallintoa. Workseediä voidaan käyttää paikallisilla 

käyttäjätileillä tai se voidaan kytkeä asiakkaan Active 

Directory -hakemistopalveluun.

Workseed on saatavissa SaaS-toimitusmallilla ja si-

ten sen käyttöönotto käy vaivatta. Ratkaisun pilotoin-

ti on mahdollista rajatulla käyttäjäryhmällä ja sen jäl-

keen skaalaaminen koko organisaation kattavaksi pal-

veluksi onnistuu kustannustehokkaasti.

Workseed tarjoaa GDPR:n mukaiset toiminnallisuu-

det loppukäyttäjälle.

KUVA 37. Opiskelijan kehittyminen tutkinnon osissa.
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Futural Skills 
( skills.futural.fi)

 Tawasta OS Technologies Oy on kehittänyt Futural Skills oh-

jelmiston oppimisprosessin seurantaan. Se on mobiilipoh-

jainen osaamisen seurantajärjestelmä, jossa opiskelija, 

opettaja ja työpaikkaohjaaja pystyvät seuraaman opiske-

lijan yksilöllistä opinpolkua reaaliaikaisesti. Futural Skills 

on osa Mediamaisterin oppimisen ja osaamisen kehittämi-

sen tuoteperhettä. Käyttöönottoprojektit ja tekninen kehi-

tys tapahtuvat Mediamaisterin ja Tawastan yhteistyönä. 

Ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 2016 lähtien ja sitä 

on pilotoitu kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Lähtökohtana ohjelman kehittämisessä on ollut am-

matillisen koulutuksen reformiin vastaaminen. Työ-

kalun avulla helpotetaan opettajan työtä. Ohjelmiston 

avulla tehdään näkyväksi jokaisen opiskelijan yksilöl-

listä oppimispolkua, tuetaan osaamisen näkyväksi te-

kemistä ja tarjotaan helppokäyttöinen työkalu työpaik-

kaohjaajan käyttöön. Ohjelma pohjautuu OPH:n ePerus-

teisiin ja niiden asettamien osaamisen tavoitteiden mu-

kaan seurataan opintojen etenemistä. Sinne tuodaan 

suoraan ePerusteista tutkinnot, tutkinnon osat ja am-

mattitaitovaatimukset. Tutkintoja, niiden osia ja tavoit-

teita (eli ammattitaitovaatimuksia) voidaan myös rää-

KUVA 38. Tutkinnon osat-näkymä.

KUVA 39. Tutkinnon osa paloiteltuina tehtäviin (=ammattitaitovaatimuksiin).

https://skills.futural.fi/


|  Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa50

tälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmaan 

kerätään suorituksia eri puolelta: työelämästä, verk-

ko-oppimisympäristöistä, kontaktiopetuksesta, omista 

harrastuksista ja niin edelleen. 

Sekä opiskelija että ohjaava opettaja näkevät opiske-

lijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman visuaalise-

na kokonaisuutena. Opintosuunnitelma on valmiiksi pa-

loiteltu tutkinnon osiin ja edelleen osaamistavoitteisiin. 

Kun opiskelija suorittaa aktiviteetteja ja saavuttaa osaa-

mistavoitteita esimerkiksi Moodlessa, tieto päivittyy au-

tomaattisesti Futural Skills -seurantajärjestelmään. 

Futural Skills -järjestelmässä voidaan seurata myös 

työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä. Opiskeli-

ja voi mobiilikäyttöliittymällä helposti dokumentoida käy-

tännön oppimistuloksia kuvin, videoin ja lyhyin selostein. 

Työpaikkaohjaaja pääsee järjestelmään kommentoimaan 

ja antamaan palautetta oppimistuloksista. Opiskelija voi 

tuottaa oppimistuloksistaan portfolion ja CV:n. 

Oppimisanalytiikka
Ammatillisen koulutuksen reformin toteutukseen tar-

vitaan uusia ajatusmalleja, koska osaamista hankitaan 

useista eri lähteistä. Opettajien on saatava helposti tie-

toa siitä, mitä opinnoissa tapahtuu ja miten oppija ete-

nee. Opiskelijan on myös pystyttävä hahmottamaan ko-

konaisuutta ja sitä missä vaiheessa opintoja mennään. 

Tärkeää oman ammatti-identiteetin kasvamisen näkö-

kulmasta on myös saada omaa osaamista näkyväksi. 

Myös eri oppimisen muodoista on saatava tietoa, miten 

tavoitteet saavutetaan opettajan ohjauksessa, työpai-

koilla tai vapaa-ajan harrastuksissa. 

Futural Skillsin avulla opintosuunnitelman mukai-

set suoritukset rekisteröidään talteen, tapahtuivat ne sit-

ten koulussa, työpaikalla tai vapaa-ajalla. Järjestelmässä 

opintosuunnitelma on visuaalisesti paloiteltu koko tutkin-

non tasolta pienempiin kokonaisuuksiin, tutkinnon osiin, 

ja edelleen tehtäviin (eli ammattitaitovaatimuksiin), jot-

ka sisältävät tutkinnon osan osaamistavoitteet. Perusrun-

ko tulee tehtävineen (=ePerusteiden ammattiaitovaatimus) 

valmiina ePerusteista, mutta halutessaan opettaja voi an-

taa tarkemman kuvauksen tehtävästä ja esim. ohjeet sii-

hen, mitä opiskelijalta odotetaan. Kuvaukseen voidaan 

tuoda linkkejä ja liitetiedostoja, joten järjestelmä voidaan 

kytkeä monenlaisiiin sähköisiin ohjeistoihin ja oppimis-

ympäristöihin. Tehtäväkuvauksia ei kuitenkaan vaadita 

ohjelman käyttämiseksi, vaan ohjelma on heti valmis käy-

tettäväksi oppimisprosessin ohjauksessa. 

Kukin tehtävä kulkee erillisten toisiaan seuraavien 

tilojen läpi. Näitä voi olla kaksi (oppiminen ja näyttö) 

tai kolme (oppiminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen 

ja näyttö), oppilaitoksen prosessista riippuen. 

Opiskelija ottaa tekemistään töistä kuvia ja videoita 

ja kirjoittaa muistiinpanoja (kts. kuva 3). Nämä tuotok-

set ladataan lyhyen selosteen kanssa nähtäväksi ja hy-

väksyttäväksi opettajalle, jolloin tehtävä siirtyy seuraa-

vaan tilaan. Laatikon reunan väri kertoo missä tilassa 

tehtävä on (oppiminen, työpaikkaoppiminen vai näyttö). 

Järjestelmään voidaan myös helposti merkitä aiemmin 

hankittu osaaminen: jos kyseinen osaaminen on jo ole-

massa, ”tehtävälaatikot” voidaan kuitata valmiiksi. Näin 

opiskelijan kokonaistilanne näkyy yhdessä paikassa. 

Opiskelija näkee etenemisensä tutkinnon osien ta-

solla (kts. kuva 38). Väripalkit kuvaavat valmiusastetta 

ja palkissa näkyvä numero kertoo kuinka monta tehtä-

vää (eli ammattitaitovaatimusta) on jo suoritettu. 

Klikkaamalla tutkinnon osaa, voidaan nähdä tar-

kempi kuvaus yksittäisten tehtävien (ammattitaitovaa-

timusten) etenemisestä (kts. kuva 39). Tehtävät ovat sa-

rakkeessa ”aloittamatta”, ”tekeillä”, ”hyväksyntä” (=odot-

taa opettajan hyväksyntää) ja ”hyväksytty”. 

Kun opettaja hyväksyy tehtävän (esim. oppiminen 

tulee valmiiksi), laatikon väri muuttuu kuvastamaan 

seuraavaa tilaa (työpaikkaoppiminen) ja se siirtyy sa-

rakkeeseen ”aloittamatta”. 

KUVA 40. Opiskelijan käyttöliittymä tehtäväpalau-
tukseen.
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Laatikossa oleva pieni puhekupla kertoo, onko teh-

tävään tehty palautuksia tai opettajan/työpaikkaohjaa-

jan kommentteja. 

Ohjaaja voi tarkastella yksittäisen oppijan etenemis-

tä ja toisaalta tai koko ryhmän suorituksia. Hän näkee 

kerralla koko ryhmän ja voi porautua yksittäiseen opis-

kelijan tietoihin (kts. kuvat 38 ja 39). 

Opettaja voi tarkastella tilannetta myös tutkinnon-

osittain. Tällöin hän näkee samassa näytössä kaikkien 

opiskelijoiden etenemisen yhdessä tutkinnon osassa. 

Opiskelija voi koostaa tehdyistä töistään portfo-

lion, jossa opiskelijan osaaminen näkyy konkreettises-

sa muodossa. Opiskelija voi valita, mitkä palautukset 

(esim. kuvat) hän valitsee kulloiseenkin portfolioon ja 

tehdä erilaisia koosteita osaamisestaan. 

Opiskelija voi myös luoda CV:n ja tuottaa virallisem-

man koosteen senhetkisestä osaamisestaan: CV muo-

dostuu hänen itse antamistaan perustiedoista ja suori-

tettavan tutkinnon siihen mennessä suoritetuista osis-

ta ja keskeneräisistä opinnoista. Hän saa näin järjestel-

mästä aina ajantasaisen CV:n osaamisestaan ja edisty-

misestään. 

Opiskelija saa seuraava tietoa ja hyötyy:

• näkee, ”mitä minun kokonaisuudessaan pitäisi teh-

dä” eli hahmottaa tutkintonsa rakenteen

• näkee, ”mitä minä olen jo tähän mennessä tehnyt val-

miiksi, ja mikä kaikki on kesken” eli oman etenemisensä

• saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että työpaik-

kaohjaajalta

• pysyy kartalla, koska eri paikoissa tehdyt suoritteet 

kootaan yhteen järjestelmään (käytännön tekemi-

nen, Moodle-ympäristössä tehdyt tehtävät, jne.)

• ammatti-identiteetti kehittyy, kun osaaminen näkyy 

konkreettisesti

• seuranta keskittyy oppimistuloksiin ei läsnäoloon

• eri ympäristöissä hankittu osaaminen voidaan hyö-

dyntää osana opintoja

• nopea ja itsenäinen opiskelija saa tutkinnon suori-

tettua nopeammin ja enemmän 

• ohjausta tarvitseva voi edetä omaan tahtiinsa 

Opettaja saa seuraavaa tietoa ja hyötyy: 

• seuranta ja hallinnointityö (excel, sähköposti, muis-

tiinpanot) vähenee, kun kaikki tieto löytyy kootusti 

samasta paikasta ja kaikki osaaminen rekisteröidään 

ja voidaan hyödyntää myöhemmin 

• arviointi helpottuu, kun osaaminen esitetään konk-

reettisessa muodossa

• opettaja tunnistaa tukea tarvitsevat

• yksilöllinen ohjaus on mahdollista, koska kokonai-

suus on hallinnassa

• opettaja havaitsee opiskelijan heikoimmat ja vah-

vimmat osaamisalueet paremmin o yksilöllisten op-

pimistavoitteiden määritys helpottuu 

• opettaja voi kuitata kerralla monta suoritusta helpos-

ti ja nopeasti 

Työelämäyhteistyö 
• työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat seurata opiskeli-

jan kehitystä samassa järjestelmässä 

• opettaja pystyy seuraamaan työssäoppimisen etenemistä

• opiskelija voi osoittaa konkreettisesti osaamisensa 

portfolion avulla 

KUVA 41. Opettajan kokonaisnäkymä opiskelijoihin, joista voi porautua tarkemmin yksittäisiin opiskelijoihin.
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Järjestelmään kehitetään jatkuvasti lisää analytiik-

kaa. Futural Skills käsittelee oppimista prosessina ja ke-

rää tietoa kaikista prosessin vaiheista. Kerättyä tietoa 

voidaan analysoida ja raportoida monipuolisesti, kun 

määritellään raportointitarpeet. Järjestelmästä päästään 

näkemään, millä osa-alueilla opiskelijat etenevät no-

peasti ja missä huonommin. Sieltä voidaan etsiä opiske-

lijat, joiden eteneminen on jostakin syystä pysähtynyt ja 

saadaan halutessa monipuolista statistiikkaa koko opis-

kelijakunnasta, tutkinnoista ja tutkintojen osista. 

Tekniset ominaisuudet 
Järjestelmä toimii puhelimella, tietokoneella tai table-

tilla ilman erillistä sovellusta. Futural Skills on yhteen-

sopiva Moodlen osaamisperustaisen oppimisen kans-

sa. Järjestelmän voi hankkia ja ottaa käyttöön itsenäi-

senä toimintonaan tai integroituna Moodleen. Maiste-

riLMS/Futural Skills -kokonaisuudella kaikki oppiminen 

eri oppimisympäristöistä saadaan helposti kerättyä yh-

teen paikkaan. 

Järjestelmässä AD-integraatio käyttäjähallintaan. 

Organisaatio voi itse hallinnoida käyttäjätunnuksia kes-

kitetysti. Opiskelijan suoritustiedot säilytetään luotet-

tavasti salasanakirjautumisen takana. Järjestelmässä 

on avoimet rajapinnat ja se on intergroitavissa esimer-

kiksi oppilashallintojärjestelmiin. Tietosuoja hoidetaan 

GDPR:n vaatimuksien mukaisesti.

4. Erilliset analyysityökalut
Intelliboard 
(www.intelliboard.net)

Intelliboard on amerikkalaisen samannimisen yhti-

ön oppimisalustoihin (esim Moodleen)  integroitava 

analytiikkajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät (oppija, 

opettaja/oppilaanohjaaja ja johto/ylläpitäjä) saavat 

tietoa oppimis- ja opetusprosessista. Loppukäyttäjiä on 

tällä hetkellä yli 13 000 000 eri puolilla maapalloa.

Järjestelmä ei itse kerää tietoa vaan se hyödyntää 

Moodlen keräämän datan ja visualisoi sitä graafeilla ja 

käyrillä. Intelliboard jakaa näkymät hallinnointiin, oh-

jaajiin ja opiskelijoihin. Kaikesta toiminnasta sekä ak-

tiviteeteistä kerättyjen tietojen avulla voidaan seura-

ta oppijoiden (ryhmä/yksilö) edistystä ja sitoutumis-

ta, verkkokurssien käyttöä sekä oppisisältöjen toimi-

vuutta.

Oppimisanalytiikka
Ohjelmasta saa ulos monenlaisia personoituja näky-

miä riippuen siitä, missä roolissa on prosessissa. Opis-

kelijalle se tuottaa tietoa helpossa muodossa edistymi-

sestä ja tuloksista. Ohjelman avulla opiskelija voi seura-

ta omaa etenemistään: mitkä tehtävät ovat kesken, mit-

kä tehtävät on jo tehty ja mikä on suoritusten tulos. Op-

KUVA 43. Ajankäyttö aktiviteeteissä ja ajankäytön ja 

arvosanan riippuvuus (Pulkkinen 2017)

KUVA 42. Opiskelijan CV.

https://intelliboard.net/
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pija näkee myös oman suorituksen suhteessa koko ryh-

män keskiarvoon.

Opettajille vaihtoehdot ovat laajemmat: ohjelma 

tuottaa automaattisia ilmoituksia, reaaliaikaisia raport-

teja ja tarjoaa myös välineitä, joilla putoamisvaarassa 

olevat opiskelijat tunnistetaan helposti.

Järjestelmä ei perustu tekoälyyn. Ohjelmisto ei anna 

ennusteita eikä vaihtoehtoisia opintopolkuja – ohjaus 

ja tuki jää opettajan tehtäväksi.

Ohjelma antaa oppijalle (kuva 43) seuraavaa tietoa:

• kurssikohtaiset raportit, keskeneräiset ja läpimen-

neet suoritukset

• oma aktiivisuus

• omat arvosanat

• oman ajankäyttö ja eteneminen eri tehtävissä ja suh-

de arvosanoihin

• omat suoritukset suhteessa koko kurssin keskiarvoon

Ohjelma antaa opettajalle (kuva 44) seuraavaa tietoa:

• viimeisimmät kirjautuneet

• aktiiviset käyttäjät viimeisen kuukauden aikana

• automatisoidut ja ajastetut raportit eri kurssien tilan-

teista ja opiskelijoista

• opiskelijoiden sitoutuminen

• hälytyksiä riskikohdista

• tietoa sisältöjen käytöstä ja niihin käytetystä ajasta

• raportit myöhässä olevista tehtävistä

Ohjelma antaa johdolle (kuva 45) seuraavaa tietoa:

• yhteenvetoja opetuksesta (opetuksen määrä, opiske-

lijoiden aktiivisuus, opintoihin käytetty aika)

• yhteenvetoja kurssien materiaaleista ja aktiviteeteis-

tä ja miten opiskelijat niitä käyttävät

• yhteenvetoja opiskelijoiden arvosanoista ja edisty-

misestä

IntelliBoardin kokoamaa dataa voidaan edelleen kä-

sitellä muissa ohjelmissa esimerkiksi Power BI:ssä ja 

näin saadaan räätälöityjä monimuotoisempia analyy-

sejä.

KUVA 44. Opiskelijoiden kurssillekirjautuminen (Pulkkinen 2017)
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Blackboard 
(www.blackboard.com/education-analytics/index.html)

Blackboard on julkaissut kokonaisen “analytiikkaperheen”, 

mikä sisältää työkalut eri toimijoille. Työkalut on kohden-

nettu erityisesti yliopistojen opetuksen kehitykseen.

Tuoteperhe sisältää seuraavat tuotteet:

• Blacboard Analytics for Learn – opetuksen kehittä-

misen työkalu

• Blackboard’s Assessment & Accreditation Solution – 

koulutusohjelmien tehokkuuden arviointityökalu

• Blackboard Predict - opintomenestyksestä ennusteita 

tekevä työkalu

• Blackboard Intelligence – Hallinnon työkalu, opiskeli-

jamäärien lisääminen, opiskelijoiden pysyminen oppi-

laitoksissa ja organisaation toiminnan tehostaminen

• X-Ray Learning Analytics – oppijan oppimista ku-

vaava työkalu 

5. Oppimateriaalit
Tabletkoulu 
(www.tabletkoulu.fi)

Tabletkoulu on sähköisten oppimateriaalien kustanta-

ja, joka tuottaa oppimateriaaleja alakoulusta lukioon. 

Oppimateriaaleja käyttää yli 10 000 opettajaa. Aineistot 

ovat opetussuunnitelman mukaisia ja sisältävät: ope-

tustekstit, harjoitukset, kokeet ja arvioinnin työkaluja. 

Tabletkoulu tukee oppimisen eriyttämistä ja laaja-alais-

ten taitojen kehittämistä. Suoritustieto kertyy kaiken ai-

kaa sekä opettajalle että oppilaalle.

Oppimateriaalit perustuvat ilmiöpohjaisuuteen, 

käänteiseen oppimiseen, pelillisyyteen sekä yhtei-

sölliseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Tavoittee-

na on ohjata oppijoita aktiiviseen tiedonhakuun ja jat-

kuvaan oppimisen syventämiseen. Materiaalit ja me-

netelmät pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaami-

seen ja ammattitaitoon, oppikirjailijoina toimii noin 

200 opettajaa. 

Lisäksi kustantajan tuottamiin materiaaleihin sekä 

opettajat että oppijat voivat lisätä yhteistä sisältöä, joka 

näkyy joko omalla kurssille tai koko koululle. Useimmat 

sisällöt ovat kuunneltavissa joko ihmisen tai robottiäänen 

lukemana. Peruskoulun sisällöistä löytyy myös eriytetyt 

sisällöt samassa näkymässä (lamppunappia painamalla).

Kurssien sisällöistä, harjoituksista ja yhteises-

ti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella keskus-

telualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppi-

mista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

KUVA 46. Harjoitusten eriyttäminen

KUVA 45. Osallistujat/läpäisseet, keskiarvo, vierailut ja ajankäyttö yhteensä tietyn opettajan kursseilla (Pulkkinen 2017).

https://www.blackboard.com/education-analytics/index.html
https://www.blackboard.com/education-analytics/outcomes-assessment.html
https://www.blackboard.com/education-analytics/new-blackboard-predict.html
https://www.blackboard.com/education-analytics/blackboard-intelligence.html
https://www.tabletkoulu.fi/
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Oppimisanalytiikka
Tabletkoulun oppimateriaalit sisältävät suuren mää-

rän erityyppisiä harjoituksia, kuten monivalintoja, es-

seitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi sisällyttää ku-

vaa ja ääntä. Tämän oppimateriaalin vahvuuksia on ns. 

konetarkisteisuus, eli oppilas saa välittömän palaut-

teen harjoituksestaan ja sen sujumisesta. Harjoituksis-

ta saa pisteitä niiden vaativuustason mukaan. Vastaa-

misen yhteydessä oppilas saa oikean vastauksen ja/tai 

mallivastauksen. Pisteytys toimii välittömänä palaut-

teena ja auttaa oppilasta ymmärtämään, miten oppimi-

nen sujuu ja vastaavasti millä osa-alueilla tietoja ja tai-

toja tulisi kehittää. Opettaja näkee reaaliaikaisesti oppi-

laiden edistymisen ja voi reagoida nopeasti, mikäli huo-

maa, että jollakin osa-alueella koko luokalla on harjoi-

tusten vastauksissa puutteita tai joku oppilas menestyy 

heikommin. Jokaisen jakson lopussa on itsearviointilo-

make, jolla oppilas arvioi monipuolisesti osaamistaan ja 

kehittymistään jakson tavoitteiden mukaan.Harjoituk-

set on luokiteltu vaatimustason mukaan perustehtäviin, 

soveltaviin ja syventäviin tehtäviin. Kunkin harjoituk-

sen viereen on kuvattu, millaista toimintaa se synnyt-

tää, esim. tiedonsyventämistä. Harjoitusten luokittelu 

on aineryhmäkohtaista, joten kaikilla aineilla on omat 

spesifit luokittelut. Välitön palaute motivoi opiskelijaa 

ja vähentää opettajan tarkistamiseen käyttämää aikaa. 

Erilaiset harjoitustyypit aktivoivat opiskelijaa ja autta-

vat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurs-

sin ajan. Opettaja voi lisätä omia harjoituksia ja eriyttää 

tehtäviä oppijan tarpeiden mukaan (kuva 46).  

KUVA 47. Itsearviointi antaa tietoa sekä oppijalle että opettajalle.

KUVA 48. Oppijan yhteenvetonäkymä opintojen tilanteesta.



|  Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa56

Oppijoista voi myös luoda ryhmiä ja heille voi eriyttää 

omia ryhmäkohtaisia harjoituksia.

Järjestelmä tukee monipuolista arviointia: opettajan 

ja järjestelmän arvioinnin lisäksi voidaan tehdä itsear-

viointia, vertaisarviointia ja opettaja voi jakaa osaamis-

merkkejä. Sovellukset auttavat opettajia ja oppilaita ra-

kentamaan arvioinnista kokonaisuuden, jossa voidaan 

diagnosoida oppilaan osaamista ja edistymistä sekä 

kohdistaa opiskelutoimintaa eri vaikeusasteilla tai lähi-

kehityksen vyöhykkeellä suoritettaviin tehtäviin.

Itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen re-

flektointiin. Se auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa 

etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän on-

nistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut hän-

tä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. It-

searviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin 

jakson viimeisessä luvussa ja sisältää myös avoimia ky-

symyksiä. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan 

säännöllisesti oman oppimisen arviointiin (kuva 47).

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se 

tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertai-

sarvioinnin kohteena ovat laaja-alaiset taidot, esimer-

kiksi informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajatte-

lun ja luovan ilmaisun taidot. Metataitojen arviointi voi 

jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajal-

la on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointi-

en toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä. Opis-

kelijat voivat arvioida myös toistensa tehtäviä vertais-

palaute-toiminnon avulla. Järjestelmä arpoo anonyy-

mit parit tai useamman opiskelijan, joiden teksti- ja eri 

mediamuotoja sisältäviin tehtäviin annetaan palautet-

ta. Tätä kautta opiskelija saa toisenlaisen näkemyksen 

harjoitukseen ja pohtii omaakin vastausta uudesta nä-

kökulmasta.

Opettaja voi myös antaa opiskelijalle osaamismerkin 

hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Sen tarkoituksena 

on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktii-

visesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolises-

ti eri lähteistä.

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä harjoi-

tuksia opettaja on antanut tehtäväksi. Opiskelija näkee 

myös graafisesti, kuinka paljon kurssia on käyty (kuva 

48). Tabletkoulun järjestelmä myös muistaa, mihin koh-

taan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seu-

raavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan sa-

maan kohtaan. Kaikki suorituspisteet kertyvät oppijan 

nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä. 

Opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät 

kurssin opiskelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäi-

nen eteneminen, harjoituksista saadut pisteet, arvosa-

nat, osaamismerkit, itse- ja vertaisarvioinnit ja opetta-

jan huomiot (kuva 49). Kaikki tiedot on koottu selkeisiin 

taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan an-

tamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin 

harjoituksiin opiskelijat ovat vastanneet ja miten. Tämä 

mahdollistaa vahvasti oppimisen yksilöllistämisen.

Rehtori saa yhteenvetoja oppijoiden etenemisestä 

opettajien yhteenvedoista, mutta tietoa ei tuoteta suo-

raan johtoa varten. Pyydettäessä tiedon tarjoaminen on 

mahdollista GDPR:n säännökset huomioiden.

KUVA 49. Opettajan näkymä kurssin tilanteesta.
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Teknisen lähtökohdat
Tabletkoulu toimii kaikilla laitteilla verkkoselaimen 

kautta.Siihen on integroitu useita sovelluksia. Mate-

maattis-luonnontieteellisissä aineissa käytetään sa-

maa editoria, joka on käytössä ylioppilaskokeessa. 

Materiaaleissa hyödynnetään videota, interaktiivisia 

Thinglink-kuvia ja esimerkiksi matematiikan GeoGeb-

ra-sovelluksia.

Sanoma Pro 
(www.sanomapro.fi)

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustanta-

ja. Yritys kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning 

-liiketoimintaryhmään, jolla on toimintaa Suomen li-

säksi Belgiassa, Hollannissa, Puolassa ja Ruotsissa. 

Yritys tekee painettuja ja digitaalisia oppimateriaa-

leja sekä sähköisiä palveluja perusopetukseen, lukioon 

ja ammatilliseen opetukseen. Liiketoimintaan kuuluu 

lisäksi Oppi&ilo-tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittä-

vät tuotteet sekä TutorHousen opetuspalvelut. 

Sanoma Pron oppimateriaalit mahdollistavat yksilöl-

lisiä ja innostavia oppimispolkuja erilaisille oppijoille. 

Sanoma Pro helpottaa opettajan arkea tarjoamalla työ-

välineitä ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, moni-

puolistamiseen ja oppimistulosten kehittämiseen. Toi-

minta perustuu asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen ja 

yhteistyöhön heidän kanssaan. 

Oppimateriaaleja käyttää 47 000 opettajaa yli 3 000 

suomalaiskoulussa. Digitaalisissa palveluissa on noin 

miljoona käyttökertaa kuukaudessa. Sanoma Prossa 

työskentelee noin 170 ammattilaista, joiden lisäksi yri-

tys työllistää satoja oppimateriaalin tekijöitä, kuten 

opettajia, kuvittajia, valokuvaajia ja graafikoita.

Oppimisanalytiikka
Sanoma Pron digitaalisia oppimisen ja opettamisen työ-

kaluja ovat Oppimisympäristö, Ohjaamo, Bingel, Kompassi 

sekä mobiilisovellukset Sanastot ja Arttu. Työkalut tuotta-

vat tietoa oppimistulosten seurantaan ja kehittämiseen.

Oppimisympäristö
Sanoma Pro Oppimisympäristö on sähköinen työsken-

tely-ympäristö, jonka kautta opettajat ja oppilaat käyt-

tävät digimateriaaleja sekä erilaisia oppimisen palve-

luita. Oppimisympäristön kautta mennään myös Ohjaa-

moon ja Kompassiin.

Oppimateriaalien lisäksi Oppimisympäristössä on 

tarjolla viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä, kuten 

verkkokeskustelu ja chat. Näitä toimintoja hyödyntä-

mällä opettaja voi esimerkiksi seurata ja oppilas tehdä 

itse- ja vertaisarviointia. Ryhmä- ja parityöskentelyyn 

on palautuskansio-toiminnallisuus. 

Opettaja voi muokata ja luoda omia versioitaan di-

gitaalisista oppimateriaaleista Oppimisympäristön työ-

kaluilla, sekä lisätä niihin itse tuottamia aineistojaan ja 

verkkolinkkejä. Ilmiöpohjaiset kokonaisuudet syntyvät 

myös helposti yhdistelemällä eri oppiaineiden digima-

teriaaleja sisällönmuokkausvälineillä.

Oppimisympäristö antaa opettajalle tietoa yksittäi-

sen käyttäjän ja ryhmän aktiivisuudesta materiaalien 

ja palvelun käytössä.

Ohjaamo
Ohjaamolla seurataan opiskelun edistymistä reaaliai-

kaisesti. Ohjaamoa voivat käyttää sekä oppija että opet-

taja. Se on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arvioin-

tiin ja oppijoiden edistymisen seuraamiseen. 

Oppijat näkevät suoritusnäkymästä yhdellä sil-

mäyksellä, mitkä tehtävät on tehty ja miten hyvin niis-

sä on suoriuduttu. Oppija voi muuttaa omaa tavoiteta-

soaan liukukytkimellä ja katsoa suorituksiaan eri ta-

voitteiden valossa. Omasta osaamisesta voi tehdä myös 

itsearviointeja. Omia suorituksia voi näyttää ohjelmasta 

myös vanhemmille. (Kuva 50).

Opettaja näkee Koko ryhmä -näkymässä, miten op-

pijat ovat suoriutuneet tehtävistä ryhmänä.   Ohjaa-

mossa jokainen tehtävä esitetään palkkina. Opettajan 

näkymässä palkin korkeus kertoo, kuinka moni oppi-

las on tehnyt tehtävän. Viemällä hiiren palkin päälle 

saa tarkat tiedot suorituksista. Palkkien värit kertovat, 

miten hyvin oppijat menestyvät tehtävässä. Vihreä 

palkki tarkoittaa, että oppijat ovat saaneet hyvin pis-

teitä. Punainen palkki puolestaan kertoo, että pistei-

tä on saatu vähän. Opettaja voi määritellä haluamansa 

tavoitetason oppilaiden suorituksille. Harmaat palkit 

ovat tehtäviä, joista ei kerry pisteitä (Kuva 51).

Näkymästä voi siirtyä tarkastamaan ryhmän vasta-

ukset yhdellä klikkauksella. Opettaja voi määritellä ha-

luamansa tavoitetason oppilaiden suorituksille. Suori-

tuksista kertyvää dataa voi hyödyntää oppilaiden yksi-

löllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja ar-

viointikeskustelujen pohjana. 

Oppilaat-näkymässä opettaja voi katsoa suorituksia 

oppilaskohtaisesti ja havaita, ketkä oppilaista etenevät 

hyvin ja ketkä tarvitsevat eniten tukea ja missä aiheis-

sa (Kuva 52). Yksittäisen oppilaan suoritukset saa myös 

erilliseen näkymään. Näkymän voi tulostaa esimerkiksi 

arviointikeskusteluihin.

https://www.sanomapro.fi/
https://learning.sanoma.com/fi/
https://learning.sanoma.com/fi/
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KUVA 51. Opettajan näkymä ryhmän tilanteesta.

KUVA 52. Opettajan näkymä oppijoittain ryhmässä.

KUVA 50. Oppilaan näkymä Ohjaamoon
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Kompassi
Kompassi on digitaalinen työkalu oppilaiden osaamisen ar-

viointiin. Kompassin kulmakivi on laadukas sisältö: valmis 

oppimateriaalisarjan mukainen tehtäväkirjasto tai koko-

naan valmiit kokeet. Kompassin visiona on auttaa opettajaa 

ja oppilasta opintojen seuraavien askelten suunnittelussa, 

tarjoamalla tietoa oppilaan tämänhetkisestä osaamisesta.

Tehtäväkirjastosta opettaja laatii opetukseensa so-

pivia tehtäväpaketteja tai kokeita jatkuvan arvioinnin 

tueksi. Oppilaat suorittavat tehtävät ja kokeet digitaali-

sesti opettajan määrittämänä ajankohtana joko tunti-

tehtävinä, kotitehtävinä tai esimerkiksi kurssikokeena. 

Tehtäväkirjastossa on laaja valikoima erilaisia, kuhun-

kin oppiaineeseen soveltuvia tehtäviä: valintatehtäviä, 

kuullunymmärtämisen tehtäviä, avoimia kirjoitus- tai las-

kutehtäviä sekä aineistotehtäviä kattavine aineistoineen. 

Opettaja valitsee kulloinkin sopivat tehtävät ja tarvittaessa 

laatii helpotettuja versioita kokeista yksittäisille oppilaille.

Kompassi säästää opettajan aikaa suoritusten tarkis-

tamisessa, koska se tarkistaa ja pisteyttää valintatehtä-

vät valmiiksi sekä laskee tehtävien yhteispistemäärän 

ja arvosanan opettajan määrittelemän läpäisyrajan mu-

kaisesti. Opettajan tehtävänä on arvioida ja pisteyttää 

avointen kirjoitus- ja laskutehtävien vastaukset. Arvi-

oituaan oppilaiden suoritukset opettaja voi julkaista tu-

lokset oppilaille ja valita näytetäänkö vain yhteispisteet 

ja arvosana vai myös tehtävien ratkaisut. Opettaja voi 

keskittyä yksilöllisen palautteen antamiseen ja oppilai-

den ohjaamiseen eteenpäin opintopolulla.

Matematiikan keskeisen osaamisen mittaamiseen pe-

rusopetuksen 1.-9. luokilla tarjotaan MaKeKo-digikokeita. 

Näiden valmiiden kokeiden avulla opettaja ja erityisopet-

taja voivat joko lukuvuoden alussa tai sen päätteeksi sel-

vittää kunkin vuosiluokan opetussuunnitelmaan perus-

tuen oppilaiden keskeistä osaamista matematiikassa. Esi-

merkiksi 3. luokan alussa oppilaat suorittavat kokeen 2/3, 

joka mittaa 2. luokan keskeistä matematiikan osaamista. 

Oppilaat suorittavat kokeen digitaalisesti. Kompas-

si pisteyttää kaikki tehtävät automaattisesti ja tuottaa 

opettajalle raportin oppilaiden osaamisesta matema-

tiikan keskeisiin osa-alueisiin jaoteltuna. Tämä sääs-

tää opettajilta työaikaa suoritusten arvioinnista opetuk-

sen suunnitteluun. Tulosten perusteella opettajat voivat 

poimia tukea tarvitsevat oppilaat ja suunnitella tarvit-

tavia tukitoimenpiteitä tai tutkia, tarvitseeko koko ope-

tusryhmä kertausta jostakin osa-alueesta.

Kaikista Kompassissa suoritetuista tehtävistä tai ko-

keista opettajat voivat tallentaa taulukkotiedoston, jossa 

on kokeiden suoritustiedot eritelty oppilaskohtaisesti.

KUVA 53. Kompassia voi käyttää osaamisen arviointiin koko opintojakson ajan.
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Bingel 
Bingel on perusopetuksen luokille 1-6 suunnattu tie-

tokoneella tai tabletilla käytettävä pelillinen maail-

ma, jossa oppilas harjoittelee koulussa opittuja taitoja 

oman avatar-hahmonsa kannustamana.

Oppilas tekee Bingelissä valmiita harjoitussarjo-

ja. Jokaisesta harjoitussarjasta hän ansaitsee ping-

ping-nimistä pelivaluuttaa. Pingpingien avulla oppilas 

voi mm. kehittää omaa avatar-hahmoaan. Pelivaluu-

tan ideana on tehdä toistoihin perustuvasta harjoitte-

lusta hauskaa. 

Tehtävissä on kolme vaikeustasoa: perustaso, hel-

potettu ja vaikeutettu taso. Ne mukautuvat automaat-

tisesti oppilaan omien saavutusten ja taitojen mu-

kaan. Bingel hyödyntää peleistä tuttuja tekniikoita 

olematta kuitenkaan tietokonepeli sanan varsinaises-

sa merkityksessä. Harjoitustehtävät liittyvät Sanoma 

Pron kustantamaan uuden OPSin mukaiseen oppima-

teriaaliin ja seuraavat kirjan etenemisjärjestystä. Täl-

lä tavalla myös oppilaat tietävät, mihin aiheeseen teh-

tävät liittyvät.

Oppilaan käyttöliittymästä on tehty tarinallinen, 

graafinen ja hauskan näköinen, jotta se puhuttelee 

nuorta oppijaa. Opettajalla on oma käyttöliittymän-

sä, josta opettaja löytää työkaluja oppilaan suoritusten 

seuraamiseen ja ohjaamiseen.

Bingelin suoritustieto-näkymä kertoo opettajal-

le, miten oppilaat ovat kysymyksiin vastanneet, kuin-

ka nopeasti he ovat edenneet ja millä vaikeustasolla 

tehtäviä on tehty. Opetuksen  eriyttämistä helpottaa se, 

että oppilaalle ilmestyvien tehtävien taso määräytyy 

automaattisesti hänen aikaisempien suoritustensa pe-

rusteella. Opettaja voi halutessaan myös itse valita op-

pilaille sopivia tehtäviä ja antaa niistä joko kotiläksy-

jä tai muokata oppilaan näkymiä Bingelissä.

Jokaisella koululla on Bingelissä 1-2 ylläpitäjää. Yl-

läpitäjä voi olla rehtori, koulusihteeri tai joku opetta-

jista. Ylläpitäjä voi hyödyntää Bingelin suoritustietoja 

koko koulun tilanteen monitorointiin. Hän näkee, mi-

ten paljon ja mihin kellonaikoihin Bingeliä on eri luok-

ka-asteilla käytetty.

Arttu
Arttu on mobiilisovellus, jonka avulla Sanoma Pron pai-

nettuja oppikirjoja käyttävät oppilaat saavat pääsyn di-

gitaalisiin sisältöihin, ennen kaikkea videoihin ja ää-

nitteisiin. Se on maksuton, siinä ei ole kirjautumistoi-

mintoa eikä se edellytä muuta teknologiaa, esimerkik-

si QR-koodia. Sovellus käyttää laitteen kameraa ja tun-

nistaa sivut, joille on tarjolla Arttu-sisältöä. Oppilas tar-

vitsee siis kirjan lisäksi älypuhelimen tai tabletin, jolle 

Arttu on ladattu.

Arttu ladataan sovelluskaupoista, ja se on tarjolla 

iOS- ja Android-puhelimille ja -tableteille. 

Sanastot-sovellus
Sanastot on Artun tapaan ilmainen ja myös sisällöil-

tään maksuton mobiilisovellus, joka ei vaadi kirjautu-

mista. Sen kautta ovat käytettävissä lähes kaikkien Sa-

noma Pron valikoimaan kuuluvien vieraiden kielten 

oppimateriaalien sanastot.

Sanastot-sovellukseen ladattavia tuotteita on täl-

lä hetkellä lähes 60 kappaletta alakoulusta lukioon ja 

aikuisopetukseen. Jokaiseen kuuluu kaksisuuntainen 

aakkosellinen sanasto, esim. englanti–suomi ja suo-

mi–englanti, ja kappalesanastot kääntökortteina. Jäl-

kimmäisillä voi harjoitella sanastoja vaikka kokee-

seen.

Tekniset ominaisuudet
Sanoma Pron oppimisympäristö tukee seuraavia käyttä-

jänhallinta- ja tunnistautumisratkaisuja:

• MPASSid tunnistuspalvelu, www.mpass.fi

• Microsoft Azure ja ActiveDirectory

• Google G Suite for Education

• Visma Primus

• Peda.net kirjautuminen

Sanoma Pron oppimisympäristön ja palveluiden 

käyttöä tuetaan alla luetelluilla selaimilla.

Tuetut selaimet (tietokone):

• IE 11 (Windows)

• EDGE (Windows)

• Uusin Chrome

• Uusin Firefox

• Uusin Safari

Mobiililaitteissa tuetut selaimet ja käyttöjärjestelmät 

(selainkäyttö):

• Applen iPad: Uusin iOS ja Safarin uusin versio

• Android-tabletit: Android 4.4 tai uudempi ja Chromen 

uusin versio

Jos tuotteella tai sisällöllä on omia teknisiä vaati-

muksia, ne on mainittu Sanoma Pron sivuilla esittelyn 

kohdalla.
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Kustannusosakeyhtiö Otava,  
Oppimisen palvelut 
(oppimisenpalvelut.otava.fi)

Kustannusosakeyhtiö Otava on digitaalisen ja paine-

tun oppimateriaalin johtavia kustantajia Suomessa. 

Otava Oppimisen palvelut on oppimisen yleiskustanta-

ja eli tuottaa materiaaleja lähes kaikkiin yleissivistä-

vän koulutuksen oppiaineisiin kaikille luokka-asteille 

sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Tämän lisäksi Ota-

va Oppimisen palvelut tukee opettajia ja kouluja toi-

mintakulttuurin kehittämisessä tarjoamalla mm. osaa-

misen kehittämiseen liittyviä palveluita ja asiakaskoh-

taisia ratkaisuja kaikille kouluasteille. Yritys kasvat-

taa aktiivisesti oppimisen sisältöjen vientiä kansain-

välisille markkinoille.

Otavan oppimateriaalien käyttäjät ovat opettajia ja 

oppijoita. Opettajien työtä tuetaan monipuolisilla opet-

tajan materiaaleilla. Materiaalit sisältävät laajan digi-

taalisen opetusaineiston havainnollistavine lisämate-

riaaleineen ja koeaneiston.  Digikokeet harjoittavat lu-

kiolaisia sähköisen yo-tutkinnon suorittamiseen.  Ko-

keiden käyttödataa voidaan myös hyödyntää tehtävä-

tyyppien kehittämiseen ja käytetyimpien koetehtävien 

tunnistamiseen.

Oppijoiden tekemisestä kertyvä data hyödynnetään 

heidän oman osaamisensa parantamiseen. Se tarkoit-

taa esimerkiksi palautteen antamista suorituksen ai-

kaisesta osaamisesta tai oppijan ohjaamista eteen-

päin opinnoissaan. Kerätyn suorittamiseen liittyvän 

datan käyttöä on rikastettu myös tekoälyä hyödyntä-

mällä (kuva 56).

Oppimisanalytiikka
Oppimisanalytiikan hyödyntämisen päämääränä on tu-

kea oppijaa (motivointi, etenemisen näkyväksi tekemi-

nen) sekä opettajan työn tehostaminen (ajan säästämi-

nen rutiininomaisissa arvioinneissa, interventiotarpeen 

esiin nostaminen jne.).

Yleisin oppimisdatan hyödyntäminen oppilaan nä-

kökulmasta tapahtuu digitaalisten tehtävien antaman 

tehtäväpalautteen (automaattinen tarkistus) ja opetta-

jien tuottaman arviointipalautteen kautta. Opettaja hyö-

dyntää digitaalisten tehtävien tuottamaan oppimisda-

taa mm. jatkuvan arvioinnin ja formatiivisen arvioinnin 

tukena koontiraporttien kautta.

Tällä hetkellä digitaaliset oppimistehtävät tukevat 

esimerkiksi alla kuvattuja oppimis- ja arviointiskenaa-
rioita:

Skenaario Hyödyt oppijalle Hyödyt opettajalle
Suorituksen / oppimisen aikainen 
tuki ja palaute

• Tietoisuus tavoitteista

• Aktiivinen palaute

• Ajankäytön suuntaaminen ja oh-
jaus

• Vapauttaa aikaa oppijan ohjaa-
miseen

• Mahdollisuus eriyttää tai tehdä 
interventiota datan perusteella

Ennakoiva, kokonaisvaltainen oppi-
misen ohjaus ja tuki

• Ongelmakohtien tunnistaminen 
ja lisätehtävien suuntaaminen 
oppijalle

• Useamman oppimiskokonaisuu-
den yhteenveto oppijalle

• Vapauttaa aikaa oppijan ohjaa-
miseen

• Nopeuttaa jatkuvan arvioinnin 
toteuttamista

• Mahdollistaa yksilöllisten koko-
naisuuksien suunnittelua

Opettajan arvioinnin tuki ja ohjaus • Tavoitteet ja eteneminen näkyvis-
sä lisää pedagogisen keskustelun 
läpinäkyvyyttä

• Tehostaa ajankäyttöä

• Mahdollistaa enemmän aikaa yk-
silölliselle ohjaukselle

• Kodin- ja koulun välisen viestin-
nän tuki

Laaja-alaisten taitojen arvioinnin 
tuki 

• Laaja-alaisten taitojen näkyväksi 
tekeminen ohjeissa ja palautteis-
sa tukee oppijoiden taitojen ke-
hittymistä

• Tukee opettajan laaja-alaisten 
taitojen arvioinnille

• Antaa vinkkejä ja vaihtoehtoisia 
tapoja jatkuvaan arviointiin
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KUVA 54. Suoritustaulukon valinnat.

Oppimispolku (learning path, adaptive learning 

path) rakentuu tehtäväkokonaisuuksien ja niihin ase-

tettujen pedagogisten muuttujien / parametrien kaut-

ta. Yksinkertaisimmillaan yksittäinen muuttuja voi 

olla pisteytetty suoritus tai prosenttiosuus, joka vai-

kuttaa jatkossa esitettävien tehtävien vaatimustasoon 

tai tavoitteisiin. Laajimmillaan ja oppimispolku voi 

tarjota opiskelijalle omien mieltymysten ja oppimis-

preferenssien mukaan suodatettua sisältöä tai tehtä-

viä.

Oppijan tekemisestä kertyvää tietoa voidaan hyö-

dyntää luokkatilanteessa esimerkiksi näyttämään opet-

tajalle ryhmän yksittäisten oppijoiden aktiivisuutta ja 

etenemistä. Tämä mahdollistaa opettajan ajan kohdis-

tamisen eniten apua tarvitseviin.

Suorituksen aikainen data voi vaihdella tuotteiden 

välillä. Kuvassa 54 olevat valinnat antavat opettajalle 

mahdollisuuden valita näytettävän tiedon laajuus. Suo-

ritustietoa näytetään yksittäisestä oppijasta ja opetta-

jan käsittelemästä ryhmästä. Tieto kerätään yksittäisen 

oppiaineen osalta. Tieto voidaan näyttää joko koko tuot-

teen tai valitun luvun osalta.

Suorituksen jälkeinen oppimisdata hyödynnetään 

osana arviointia. Automaattisesti tarkistuvien tehtä-

vien lisäksi oppijoiden suoritukset koostuvat omas-

ta tuottamisesta. Oman tuotoksen voi liittää osaksi vas-

tausta. Nämä vapaat, omat tuotokset ja digitaalisessa 

aineistossa olevat avoimet tehtävät opettaja arvio erik-

seen järjestelmän työkaluja käyttäen.

Kertynyttä dataan voidaan hyödyntää osana oppijan 

kokonaisarviointia. 

Lukion matematiikan digimateriaaleissa oppijan 

edistymisestä annetaan palautetta kertyvään osaamis-

dataan perustuen. Palautetta rikastetaan tekoälyllä, jol-

loin oppijalle voidaan näyttää ne osaamisalueet, joissa 

kehitystä on tapahtunut. Oppija voi saamastaan palau-

teskaalasta (Kuva 55) saada tekemiseen perustuvan pa-

lautteen omasta osaamistasostaan. Osaamisen sanallis-

taminen on osa palautteen monipuolisuutta.

Oppijalle näytetään oman suorittamisen ja omien 

aktiivisten arviointien pohjalta kertynyttä osaamiskart-

taa. Kartan avulla oppija voi paremmin hahmottaa ko-

konaisuuksia ja asiayhteyksiä. Tämä henkilökohtainen 

osaamiskartta on nimeltään osaamisen sormenjälki. 

Tekniset ominaisuudet
Otavan digitaaliset oppimateriaalit toimivat laitteilla, 

jotka tukevat käytetyimpiä selaimia. Selainpohjainen 

materiaali toimii online –yhteydellä, joka mahdollistaa 

reaaliaikaisen oppimisen seurannan. Oppimateriaalein 

sisällä käytetään eri oppiaineille tyypillisimpiä, oppiai-

neisiin erityisesti suunniteltuja, sovelluksia.

Äänet ja videot on mahdollista toistaa yleisimmil-

lä laitteilla. Joissakin vastaustyypeissä voidaan käyttää 

oppilaan itse tuottamia tiedostomuotoja tai esimerkiksi 

vastauksen antamisen yhteydessä tallennettua ääntä.

Digitaaliset materiaalit ovat integroitavissa koulujen 

valitsemiin teknologiaympäristöihin erillisten rajapin-

tojen (API) kautta. 

Opettajat kirjautuvat käyttämään digitaalisia aineis-

toja Otavan Opepalvelun kautta. 

oppimisenpalvelut.otava.fi



Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa  | 63

KUVA 56. Osaamisen sormenjälki. Tekoälyä hyödyntävä datanäkymä

KUVA 55. Raporttinäkymän palauteskaala
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Oppimis- 
analytiikan 
haasteita 

Kouluissamme otetaan ensi askeleita oppi-

misanalytiikan kanssa. Syynä hitaaseen 

etenemiseen on monia. Yksi isoimmista es-

teistä on se, että kukaan ei ole vielä oikein 

selvittänyt, mitä kaikkea oppimisen analytiikkaan liit-

tyy. Kokonaisuus tuntuu massiiviselta möhkäleeltä, 

mihin liittyy paljon uusia termejä ja mahdottomasti 

tekniikkaa ja tietojenkäsittelyä. 

Eräs haastateltu totesi, että ”Toimivia keinoja ke-

rätyn datamassan analysointiin ja analysoinnin tu-

losten hyödyntämiseen pedagogisesti ei ole löyty-

nyt.” Selvästi keskusteluyhteys teknologia-asiantun-

tijoiden ja pedagogisten asiantuntijoiden välillä on 

välttämätöntä. Nyt pilotointia ovat tehneet aktiivi-

set yksittäiset kokeilijaopettajat. He ovat joko kehit-

täneet omia työkaluja analyysin tekemiseen tai sit-

ten ovat hyödyntäneet olemassa olevia verkko-ope-

tus- tai arviointia tukevia ohjelmistoja. Näitä kaikkia 

kokemuksia tarvitaan suunniteltaessa oppimisen ke-

hittämisen ja arvioinnin kokonaisuutta ja siihen liit-

tyvää oppimisanalytiikkaa. 

Lähtökohtana kaikessa oppilaitoksen toiminnas-

sa tulisi olla oppijan etu. Tavoitteena on tarjota jokai-

selle oppijalle paras mahdollinen yksilöllinen oppimi-

sen polku kaikilla koulutusasteilla. Oppimisen yhtey-

dessä on aina muistettava se, että oppijan menesty-

minen ja suorituskyky on moniulotteinen ilmiö ja hy-

vin konteksti- ja tilannesidonnaista. Analytiikan osal-

ta oppijan on tiedettävä mitä tietoa hänestä kerätään 

ja mihin tietoja käytetään ja oppijalla on oikeus nähdä 

omat tiedot ja myös oikeus pyytää poistamaan tiedot. 

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää heti alusta lähtien 

miettiä analytiikan avoimuus. Luottamuksen ilmapiiri 

luo parhaat oppimisen edellytykset, pelolla sitä ei pys-

tytä rakentamaan. 

Oppimisanalytiikkatiedon tulisi palvella oppijoi-

den lisäksi opettajia, ohjaajia, rehtoria, vanhempia, 

työpaikkaohjaajia ja eri sidosryhmiä. Tiedon keräämi-

sen tulisi olla taloudellista, tehokasta, tietoturvallis-

ta ja eettistä. 

Tarvitaan kokonaiskuva etenemisestä ja silloin op-

pimisanalytiikka on kytkettävä koko organisaation 

johtamiseen ja toimintakulttuuriin. Analytiikkaa on 

mietittävä vuosisuunnitelmissa strategian ja visioiden 

kautta, opetussuunnitelmien ja arviointisuunnitelmi-

en sekä opetus- ja ohjaustaitojen kautta. Vastuut, lail-

lisuus ja eettiset kysymykset on myös pohdittava tark-

kaan. Oppijan etu on kaikessa lähtökohtana. Tekno-

logia ei ole ”pihvi” tässä asiassa. Teknologiset ratkai-

sut on helpompi tehdä sen jälkeen, kun kokonaiskuva 

on mietitty. Dataa on helppo kerätä, ongelmallisempaa 

on, miten tietoa oikeasti käsitellään, missä muodos-

sa sitä jaetaan ja kenelle ja miten kerättyä tietoa hyö-

dynnetään.

Oppijoiden tietoja kerättäessä ja tuloksia raportoita-

essa on tunnettava tietosuojalain vaatimukset. Eettiset 

pelisäännöt on pohdittava yhdessä suunnitteluvaihees-

sa. Opetusministeriö on juuri julkaissut hyvän oppaan 

tietosuojalaista (OKM, 2018).

6
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Eettisistä lähtökohdista tärkeää on pohtia ainakin seu-

raavia yksityiskohtia:

• miten tietoa kerätään ja käsitellään

• miten tietoa analysoidaan

• kuka tietoa analysoi

• miten tiedon luotettavuus varmistetaan

• miten tieto voidaan poistaa tai unohtaa - kaikkea tie-

toa ei tarvitse kantaa mukana

• miten kerätään suostumukset tiedon keräämiseen

• mitä tietoa käytetään

• mitä toimenpiteitä tiedon perusteella tehdään - posi-

tiiviset interventiot

Oppimisanalytiikan käytön tavoitteena on tukea op-

pijaa ja auttaa oppijaa saavuttamaan tavoitteet. Oppi-

misanalytiikka ei ole neutraali väline, vaan perustuu 

pitkälti osaamiseen ja oppimiseen liittyviin uskomuk-

siin - työvälineet on rakennettu kunkin kehittäjän oppi-

mis- ja ihmiskäsitysten varaan. Tästä syystä on erittäin 

tärkeää pohtia yhdessä, millainen on oman oppilaitok-

sen ihmis- ja oppimiskäsitys.

Perusopetuksen haasteet
”Koulun tehtävänä on varmistaa, että oppiminen on ta-

voitteellista ja että lapsi saa kykyihinsä ja taipumuk-

siinsa nähden parhaat mahdolliset edellytykset elini-

käiselle oppimiselle ja hyvään elämään kasvamiselle” 

(Toivola ja muut, 2017). Itseohjautuminen, oppilaskeskei-

nen oppimiskulttuuri, yhteisöllinen oppiminen, kään-

teinen oppiminen, omatahtinen oppiminen ja autono-

mia antavat eväitä jatkuvalle oppimiselle ja vastuun ot-

tamiselle omasta oppimisesta. 

Millaista oppimiskäsitystä oppimisanalytiikka tu-

kee, antaako se mahdollisuuksia uudenlaisille opetuk-

sen innovaatioille vai pitääkö kiinni vanhoista toimin-

tamalleista tai behavioristisessa oppimiskäsityksessä? 

Onko vaarana, että tietynlainen palaute passivoi ja vie 

mielenkiinnon oppimiseen?  Toivola ja muut (2017) nä-

kevät sähköisten työkalujen olevan merkittävä apu op-

pimisen ohjaamisessa ja oppijoiden itse- ja vertaisarvi-

oinnissa. Avoin viestintä ja omista tunteista kertominen 

tukevat yhteisöllistä oppimista. Antaako oppimisana-

lytiikan tulokset aikaa kertoa myös omista oppimiseen 

liittyvistä tunteista?

Oppimisteknologia on hyvä työkalu opetuksen yk-

silöllistämisessä. Teknologian avulla saa myös hyvin 

koottua tietoa oppimisprosessista. Mutta missä kulkee 

raja teknologian käytössä? Oppimisympäristön ja ope-

tusmenetelmien tulisi olla monimuotoisia ja on löydet-

tävä sopiva kombinaatio tekniikan käytön ja tekniikka-

riippumattoman opetuksen välillä. Toisaalta tietoa voi 

kerätä jo muutenkin kuin tietokoneruudun äärellä istu-

misen kautta. 

Oppimisanalytiikan kytkentä opettajan arkeen vaa-

tii yhteistä pohdintaa. Otetaanko käyttöön yksi yhtei-

nen ohjelma, jonka ympärille kaikki rakentavat oman 

opetuksen vai onko mahdollista valita useampia työ-

kaluja, jotka paremmin tukevat ainekohtaisia tavoittei-

ta. Yhdessä on myös pohdittava, mitkä ovat kriittisim-

mät mittarit, joilla oppimista seurataan ja miten tie-

toa kerätään näistä valituista kohteista. Tämän pohdin-

nan jälkeen voidaan tehdä hyvin päätökset, mitä työka-

luja käytetään ja missä roolissa tietotekniikka on kun-

kin oppiaineen yhteydessä. On myös varmistettava, että 

oppijat ovat kaikissa oppiaineissa tasavertaisessa ase-

massa - arvioinnin ja tuen pitäisi perustua tosiasioi-

hin ja taustalla pitäisi olla relevanttia tietoa oppimisen 

vahvuuksista ja ongelmista. 

Ala- ja yläkouluissa verkko-oppimisympäristöt ovat 

kontaktiopetuksen tukena, varsinaisia puhtaita verk-

ko-kursseja tarjotaan vähän. Käytetyt verkko-oppimis-

ympäristöt (ItsLearning, Mobie, Moodle, Peda.net, ViLLE, 

Yiptree) ovat kaikki logiikaltaan vähän erilaisia ja nii-

den oppimisanalytiikka on erilaista. ItsLearning on ko-

konaisvaltaisin ja kerää dataa enemmän opettajan ja 

johdon tarpeisiin. ViLLE on ohjelma, jolla voi harjoitella 

perusasioita matematiikasta, ohjelmoinnista ja kielis-

tä. Ohjelma antaa hyvän kuvan siitä, missä oppijalla on 

vaikeuksia ja mihin hän tarvitsee lisätukea. ViLLE sisäl-

tää paljon valmista materiaalia, joka on kaikilla opetta-

jilla käytettävissä, kun ohjelman ottaa käyttöön. 

Arviointia tukevat ohjelmistot Qridi ja Skilli tukevat 

oppijan autonomista työskentelyä. Oppija asettaa itsel-

leen oppimisen tavoitteet ja ohjelman avulla hän saa 

tietoa, miten tavoitteisiin on päästy. Oppija saa myös 

muilta oppijoilta palautetta ja hän voi kertoa omista 

tunteistaan oppimisen aikana.

Porolahden koulussa on keväällä 2018 otettu ItsLear-

ning-ohjelmaa koko oppilaitoksen käyttöön. Oppimisa-

nalytiikan osalta hankkeessa ei ole vielä edetty, koska 

aika on mennyt yhteisen vision rakentamiseen ja ope-

tussuunnitelman tavoitteiden avaamiseen. Esimerkik-

si koulukohtaiset laaja-alaiset taidot avattiin yhdes-

sä keskustellen ja vietiin ohjelmaan. Kaiken toimin-

nan ohjaus - arjen pyörittäminen - on tarkoitus hoitaa 

ohjelmiston kautta. Aikaa on varattava opettajien kou-

lutukseen, koska opettajien osaaminen on hyvin kirja-

vaa. Osa opettajista on jo vetänyt koko kurssin ympä-
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ristöä hyödyntäen, osa vasta aloittelee verkko-opetuk-

sen alkeita. Ohjelman yhteinen käyttöönotto on lisän-

nyt yhteistyötä luokkatasoittain ja aineryhmittäin. Ta-

voitteena on saada pienemmällä työllä aikaan isom-

pia asioita. Ohjelmiston käyttöönotto vaatii tekemis-

tä ja kehittämistä. Esimerkiksi ePortfolio on yksi tärkeä 

kehittämisen kohde, tämän avulla saadaan oppijat mu-

kaan. Kaikilla luokkatasoilla on oppijat saatava ym-

märtämään oma vahva rooli oppimisessa. Arvioinnin 

rikkonaisuus huolestuttaa – arvosanoja annetaan täy-

sin eri näkökulmista. Yhtenäisen toimintakulttuurin ja 

oppimisanalytiikan avulla toivotaan saatavan arvioin-

tia läpinäkyväksi. 

Ammatillisen koulutuksen haasteet
Ammatillisen koulutuksen reformissa lähtökohtana 

ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämä 

merkitsee käytännössä työpaikoilla tapahtuvan oppi-

misen lisääntymistä ja opiskelijoille räätälöityjä yksi-

löllisiä opintopolkuja. Oppitunnit eivät ole enää ainoa 

tapa ja paikka oppia, vaan oppimista voi tapahtua mis-

sä vain: harrastuksissa, työssä, seminaareissa, matkus-

tellessa ja itsenäisessä opiskelussa. Oppilaitoksen tu-

lee tunnistaa kaikkialla oppiminen ja tunnustaa osaa-

minen. Oppimisen tapojen monipuolistuessa ja oppijoi-

den oppimispolkujen haarautuessa eri suuntiin, tarvi-

taan uudenlaisia ohjaus- ja seurantatapoja sekä tiedon-

keräämistapoja.

Opiskelija tarvitsee tässä uudessa tilanteessa yhtei-

sön, mistä saa tukea omalle oppimiselleen. Oppilaitok-

sen ja opettajan rooli on entistä vahvemmin oppimisyh-

teisön rakentajana – oppilaitoksen kautta yhdistyvät eri 

ammattiryhmien edustajat ja työelämän yhteistyöver-

koston asiantuntijat. Opettajalla ja ohjaajalla on vastuu 

toteutuksen kokonaisuudesta ja suunnittelusta. Opinto-

jen hajaantuessa moneen eri osaan, tarvitaan analytiik-

katietoa siitä, miten opinnot etenevät ja jo varhaisessa 

vaiheessa pitäisi pystyä tunnistamaan ne oppijat, jotka 

tarvitsevat tukea ja erityisopastusta.

Verkko-opintoja on vain pieni osa opinnoista, 

muulla tavalla suoritetuista opinnoista pitäisi myös 

saada dokumentointia ja dataa. Tämä mietityttää täl-

KUVA 57. Hyrian verkko-opetuksen ympäristö.
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lä hetkellä ammatillisia oppilaitoksia ja meneillään 

on pohdinta siitä, millaisia työkaluja tarvitaan tiedon 

keräämiseen ja datan analysointiin ja raportointiin. 

Selvää on, että yhdellä työkalulla ei selvitä, tarvitaan 

useampia integroitavia työvälineitä. Ratkaisuja on mo-

nenlaisia. Kuvassa 57 on Hyrian kevään 2018 ohjelmis-

toratkaisut, joilla oppimisanalytiikkatietoa kerätään. 

Oppilaitoksessa on tehty strategista suunnitelmaa 

analytiikan kehittämiseksi ja kehittäjäopettajat ovat 

omassa opetuksessaan testanneet ItsLearning-verk-

ko-oppimisympäristöä. Microsoft Office 365 -pilvipalve-

lun ohjelmistot ovat myös käytössä. Oppimisanalytiik-

katieto kerääntyy pääasiassa opiskelijahallintojärjes-

telmään. 

Hyvin samanlaisia kokonaisrakenteita löytyy myös 

monesta muusta ammatillisesta oppilaitoksesta. Koulu-

tuskeskus Sedussa oppimisympäristönä on Moodle, sa-

moin kuin Omniassa, muuten ohjelmistorakenteet ovat 

hyvin samanlaisia. Kumpikin oppilaitos rakentaa koko-

naisarkkitehtuuria ja testaa analytiikkaohjelmaa, joka 

kokoaisi tietoja eri ohjelmistoista. Tietoja yhdistävän 

ohjelman pitäisi koota tietoja laajasti oppimisprosessis-

ta, taloustiedoista ja käytetyistä resursseista. 

Joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa mietitään 

jopa ratkaisua, missä eri tutkinnot voisivat valita itse 

käyttämänsä oppimisalustat, organisaatiotasolla niis-

tä vain kerättäisiin data integroitavaan analyysiohjel-

maan. Tässä ajattelutavassa ideana on se, että kaikille 

aloille ei vain sovellu samanlainen ohjelma-arkkiteh-

tuuri, tarvitaan alaspesifisempia ratkaisuja.

Tavastiassa on rakennettu omia oppimateriaalisi-

vustoja ja kokeiltu myös ViLLEä verkko-opintojen tar-

jonnassa. ViLLE toimii hyvin suurien ryhmien opetuk-

sessa, kun harjoitellaan perustaitoja. Sisältöjen raken-

taminen vaatii vain opettajalta paljon aikaa ja erityis-

osaamista.

Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa on myös pi-

lotoitavana työkirjajärjestelmät (Workseed ja Futural 

KUVA 58. Varian kehittämä digitaalisen ohjaamisen ja palautteen antamisen malli.
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Skills). Kuvassa 58 on kuvattu Varian Opa-hankkeen ai-

kana kehitetty digitaalisen ohjaamisen ja palautteen 

antamisen malli.

Työkirjaohjelmiin tuodaan ePerusteista tutkinnot, 

tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset. Ohjelmaan 

kerätään suorituksia eri puolelta: työelämästä, verk-

ko-oppimisympäristöistä, kontaktiopetuksesta, omis-

ta harrastuksista ja niin edelleen. Sekä opiskelija että 

ohjaava opettaja näkevät opiskelijan henkilökohtai-

sen opintosuunnitelman visuaalisena kokonaisuutena. 

Opintosuunnitelma on valmiiksi paloiteltu tutkinnon 

osiin ja edelleen osaamistavoitteisiin. Opiskelija voi mo-

biilikäyttöliittymällä helposti dokumentoida käytännön 

oppimistuloksia kuvin, videoin ja lyhyin selostein. 

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutukseen 

tarvitaan uusia ajatusmalleja, koska osaamista han-

kitaan useista eri lähteistä. Opettajien on saatava hel-

posti tietoa siitä, mitä opinnoissa tapahtuu ja miten op-

pija etenee. Opiskelijan on myös pystyttävä hahmotta-

maan kokonaisuutta ja sitä missä vaiheessa opintoja 

mennään. Tärkeää oman ammatti-identiteetin kasvami-

sen näkökulmasta on myös saada omaa osaamista nä-

kyväksi. Myös eri oppimisen muodoista on saatava tie-

toa, miten tavoitteet saavutetaan opettajan ohjaukses-

sa, työpaikoilla tai vapaa-ajan harrastuksissa. 

Parhaimmillaan ja pahimmillaan analyysiohjelmat 

voivat kerätä tietoa monesta yhteydestä ja yhdistää 

opiskelijoiden demografiset tiedot, menneen koulutush-

istorian, opintosuoritukset, sosiaaliset taidot ja tietoja 

käyttäytymisestä. Oppilaitoskohtaisella henkilökortilla 

voidaan kerätä tietoa oppijan liikkumisesta kampuksel-

la: milloin hän on tullut kouluun, milloin hän on käynyt 

kirjastossa, mitä kirjoja lainannut, milloin opiskellut 

verkkoympäristössä tai käynyt ruokailemassa tai kah-

viossa. On olemassa ohjelmistoja, jotka tunnistavat op-

pijan kasvot ja tallentavat opiskelijoiden ilmeet ja tuot-

tavat tietoa opiskelijoiden mielialasta ja sitoutumisesta.

Kaikkea tuota tietoa on mahdollista yhdistää ja 

tehdä oppijasta monenlaisia analyyseja ja ennustei-

ta. Mutta milloin mennään liian pitkälle analysoinnis-

sa ja milloin se olisi oppijan etu? Joskus analyysitulos-

ten avulla opettajat ymmärtävät missä kohdin oppijat 

takertelevat, missä tarvitsevat apua tai mihin kohtaan 

tarvitsisivat enemmän haasteita. Kun eri lähteistä koo-

tut erilaiset tiedot integroidaan analyysin kautta näky-

viksi tiedoiksi opettajan ja oppijan dashboardille tai hä-

lytysjärjestelmäksi, saadaan heti akuuttiin tarpeeseen 

rakennettua   automaattista ohjausta, ehdotuksia vaih-

toehtoisista reiteistä tai henkilökohtaista yksilöllis-

tä ohjausta. Tällä tavoin hyödynnettynä analyysitulok-

set muuttavat opetuskäytäntöjä ja tiedon avulla kehite-

tään opetussuunnitelmia ja autetaan oppijoita menes-

tymään opinnoissaan. Tietosuojalaki hillitsee vain tie-

donkeräämistä - ja hyvä niin, kaikkea tietoa ei ehkä tar-

vita - on vain löydettävä se oleellinen.
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Yhteiskuntamme ja yritysmaailma on vah-

vasti digitalisoitunut ja koulutus on myös 

ottanut digitalisaatiossa ensimmäisiä as-

keliaan. Laitteistamisesta on edetty miet-

timään, miten oppimisprosessia ja opiskelua voidaan 

parhaalla mahdollisella tavalla teknologialla tukea. 

Miten oppimisesta tehdä yksilöllistä, motivoivaa ja in-

nostavaa? Tässä oppimisanalytiikka astuu kuvaan.

Digitalisaation mahdollistama oppimisanalytiik-

ka eli oppimiseen liittyvän tiedon kerääminen ja au-

tomaattinen analysointi sekä sen pohjalta adaptaa-

tio, toiminnan automaattinen mukauttaminen, tekee 

mahdolliseksi jokaisen opiskelijan ja oppilaan yksilöl-

listen tarpeiden huomioimisen. Oppimisprosessit voi-

daan rakentaa vastaamaan yksilöllisiä tavoitteita ja 

tukemaan yksilöllisiä oppimistapoja sekä motivatio-

naalista lähtökohtaa. Jokaista opiskelijaa ja oppilas-

ta voidaan auttaa saavuttamaan oma, täysi potentiaa-

linsa! Koulutuksen vaikuttavuus ja tehokkuus lisään-

tyvät oikea-aikaisella oppimisprosessin ohjauksella ja 

tuella. Oppimisen mahdolliset ongelmat voidaan tun-

nistaa big dataa käytettäessä ennalta ja vähentää kes-

keyttämistä merkittävästi. Tämän siis tekevät tietoko-

neiden laskennallinen teho ja algoritmit, jotka on ana-

lytiikan ja adaptiivisten toimintojen taustalle kehitet-

tävä – pohjautuen tietysti tutkimukseen ja pedagogi-

seen osaamiseen.

Oppimisanalytiikan ja sen käytön kehittäminen on 

vasta alussa. Pohjaa oppimisanalytiikalle on kuiten-

kin kehitetty jo vuosikymmeniä sitten rakennetuissa 

interaktiivisissa ohjausjärjestelmissä (Interactive Tuto-

ring Systems, ITS) ja adaptiivisen opetushypermedian 

sovelluksissa (Adaptive Educational Hypermedia, AEH). 

Nollasta emme siis lähde liikkeelle. Oppimisanalytii-

kan ja sen käytön kehittäminen on luonteeltaan hyvin 

monialaista yhdistäen tietojenkäsittelytieteen, peda-

gogiikan, oppimisen psykologian ja oppilaitos- ja kou-

lumaailman sekä pedagogisen johtamisen osaamisen. 

Keskeisenä haasteena sovelluksissa ja oppimisympä-

ristöissä näyttää olevan ennakoivan analytiikan kehit-

täminen ja oppimisen kannalta relevantin analytiikan 

sekä adaptaation tarjoaminen. Pelkkä statistiikan esit-

täminen ja klikkausten laskeminen ei ole vielä oppi-

misanalytiikkaa, se on vasta suoritusstatistiikkaa.

Oppimisanalytiikka luo paljon odotuksia ja lupauk-

sia, mutta siihen liittyy myös keskeisiä ongelmia. Kun 

käsitellään opiskelijoiden ja oppilaiden tietoja ja nii-

den pohjalta tehdään päätelmiä, korostuu eettisen 

pohdinnan tarve - nykyään puhutaankin eettisestä 

tietojenkäsittelystä. Pahimmassa tapauksessa oppimi-

sanalytiikka voi profiloida, luokitella ja leimata oppi-

joita sekä johtaa itseään toteuttaviin ennustuksiin ja 

oppimisen menetelmälliseen ja sisällölliseen kapeu-

tumiseen. Jos oppimisanalytiikka pohjautuu mekaani-

siin toistotehtäviin ja drillaukseen, johtaa se hyvin be-

havioristiseen ja ohjelmoituun oppimisprosessiin. Ope-

tuksen ja oppimisen taannehduttaminen ei voi olla 

oppimisanalytiikan käytön tavoite.

Parhaimmillaan oppimisanalytiikka scaffoldaa, oi-

kea-aikaisesti ja oikein kohdentuen ohjaa oppijan op-

Organisaatiotason  
kehittäjän  
näkökulma  
oppimis- 
analytiikkaan7
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(Kirjoittaja on pitkäaikainen opetusteknologian kehittäjä ja 
tutkija. Tällä hetkellä hän vastaa oppimisanalytiikan kehittä-
misestä ja digitalisaation koordinoinnista Helsingin kaupun-
gin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.)

pimisprosessia ja opintopolkua sekä oppijan meta-

kognitiivisten taitojen kehittymistä. Oppimisen kogni-

tiivinen systeemi muodostuu tulevaisuudessa oppijan 

ohella oppmisanalytiikasta, muista oppijoista, opetta-

jista jne. –  ajattelemme siis yhdessä, myös tietotekno-

logian kanssa. Oppimisanalytiikka kohdistuu ensisi-

jaisesti oppijan oppimisprosessiin, mutta tarjoaa myös 

tietoa, tukea ja toimenpide-ehdotuksia niin opetuk-

seen, opetuksen suunnitteluun, arviointiin kuin orga-

nisaatiotasolla pedagogiseen johtamiseen ja talouden 

allokointiin. Oikein käytettynä oppimisanalytiikka hel-

pottaa opettajan työtä ja tuo opettajalle aivan uuden 

työkalupakin oppimisprosessin ohjaukseen ja oppimi-

sen yksilölliseen tukemiseen. Oppimisanalytiikan hyö-

dyntäminen parhaimmillaan johtaa ydinprosessien 

muutokseen sekä toimintakulttuurin muutokseen kou-

lutusorganisaatioissa. Oppimisanalytiikka on koulu-

tuksen ja opetuksen digitalisaation ydin.

Pasi Silander
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Johto- 
päätökset8

Oppilaitosmaailma on menossa uusille vesil-

le “big datan” kanssa. Nyt on saatavilla ohjel-

mistoja ja tekniikoita, joilla oppijoiden oppi-

misesta voidaan kerätä entistä enemmän ja 

tarkempaa tietoa ja seurata miten opetusmenetelmät 

ja -sisällöt tukevat oppimista. Kerätyn tiedon avulla 

voidaan ennakoida jo etukäteen opinnoissaan hyvin 

ja huonosti etenevät ja myös keskeyttämis- tai tipah-

tamisvaarassa olevat.

Dataa voidaan kerätä ja käsitellä erilaiseksi in-

formaatioksi. Visuaaliset kuvaukset antavat hyvän 

kuvan siitä, mitä oppilaitoksessa tapahtuu ja mihin 

asioihin olisi puututtava ja miten asioita olisi kehi-

tettävä. 

Joissakin oppilaitoksissa pohditaan, että oppimi-

sanalytiikka on yksi tärkeä osa koko IT-strategiaa. 

Useimmissa oppilaitoksissa yksittäiset opettajat vas-

ta miettivät, miten omassa opetuksessa käytettyjen 

oppimisympäristöjen antamaa raportointia voisi hyö-

dyntää. 

Analyysin avulla ei vain auteta yksittäistä opetta-

jaa tukemaan oppijaa omassa opetustyössään, vaan 

tieto antaa myös rehtorille ja opetuksen rahoittajil-

le mahdollisuuden nähdä missä mennään ja mahdol-

lisuuden parantaa toimintaansa ja hallinnollisia pää-

töksiä.

Tiedolla johtaminen vaatii tekemään suunnitelman 

oppimisanalytiikan käytöstä opetussuunnitelman ke-

hittämisessä ja arvioinnin tukemisessa, pakottaa miet-

timään miten tieto tallennetaan ja säilytetään, käsi-

tellään ja julkaistaan ja investoimaan myös teknolo-

giaan, joka palvelee asetettuja tavoitteita. Samalla on 

koulutettava henkilökuntaa ja tehtävä yhteiset peli-

säännöt toiminnalle.

Mutta ensin on mietittävä, mitä ongelmaa datal-

la lähdetään ratkaisemaan. Vasta sen jälkeen on mie-

tittävä, millä menetelmillä toimitaan. Millaista analyy-

sitasoa oma oppilaitos tarvitsee? Riittääkö kuvaileva ja 

diagnostinen analyysi: kuvataan sitä, mitä on tapah-

tunut ja mitä on tehty ja miksi tietty asia tapahtui? Vai 

tarvitaanko enemmän ennustavaa ja ohjaavaa analy-

tiikkaa: mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten oppija tu-

lee etenemään ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Kak-

si jälkimmäistä vaatii tekoälyä taakseen ja tätä on vas-

ta muutamissa oppimisympäristöissä käytössä. Mutta 

kehittämisen trendi on selvästi tekoälyn soveltamises-

sa analytiikassa. Jos valitaan jälkimmäinen tavoite, sil-

loin on mietittävä kenen kanssa yhteistyössä saadaan 

rakennettua parhaiten palveleva ratkaisu.

Oppimisanalytiikan kehittämisen voisi kuvata askeleilla:

1. Tunnista tarve - mitä ongelmia analyysilla ratkaistaan

2. Määrittely - mitä oppimisanalytiikka omassa oppilai-

toksessa on ja miten se vaikuttaa toimintakulttuuriin 

ja johtamiseen

3. Millaista oppimiskäsitystä ja ihmiskäsitystä analyy-

si tukee

4. Strategia ja visio

5. Mitä taitoja tarvitaan - henkilöstön osaaminen ja 

koulutus
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6. Miten jaetaan vastuut, huolehditaan laillisuudesta 

ja eettisyydestä

7. Mitä mitataan

8. Miten tieto kerätään

9. Mitä teknologiaa tarvitaan

10. Miten tieto käsitellään, missä muodossa ja kenelle 

tieto annetaan

11. Miten kehittämistoimet hoidetaan

12. Miten seurataan tuloksia

13. Miten järjestelmää ylläpidetään ja kehitetään

14.  Onhan oppijan etu ensisijalla

Oppimisanalytiikkaan liittyy paljon eettisiä kysy-

myksiä. Arviointikulttuurin tulisi olla kannustavaa ja 

kehittävää. Miten saadaan analytiikalla kaikki posi-

tiivinen näkyviin ja muutetaan ilmapiiri oppimisen 

iloksi? Koulun pitäisi pystyä tukemaan niitäkin, jotka 

eivät ole sitkeitä. Useimmat opiskelijat ovat motivoi-

tuneita, sinnikkäitä ja heillä on positiivinen tahtotila 

ja usko itseen ja he pärjäävät koulussa hyvin. Heille 

oppimisanalytiikka tuottaa varmasti positiivista tie-

toa siitä, missä mennään ja tuo tietoiseksi tavoitteet, 

joihin pitäisi pyrkiä. Mutta entäpä ne, joilla ei ole sit-

keyttä?

Suomalaiselle yhteiskunnalle on tärkeää, että kaik-

ki pärjäisivät, koulutuksellisella nousulla vaikutetaan 

koko yhteiskunnan nousuun. Vähemmän sisukkaat 

tarvitsevat tukimuotoja, joilla voidaan ennaltaehkäis-

tä oppimisvaikeuksia ja syrjäytymistä. Onko suoma-

lainen koulutusjärjestelmä tasa-arvoista, ohjataan-

ko kaikkia samalla lailla eri oppilaitoksissa, auttaako 

koulu, jos kotoa ei tule apua? Tavoitteena opetussuun-

nitelmissa ja arviointiohjeissa on motivoida oppimaan 

ja tuottaa onnistumisen kokemuksia. Miksi kaikki ei-

vät kuitenkaan noita onnistumisen kokemuksia saa? 

Yli puolella miljoonalla aikuisella on Suomessa ongel-

mia oppimisessa ja yli 100 000 lasta on sosiaalihuol-

lon tarpeessa. Jos heidät jätetään ilman tukea, mitä 

yhteiskunnassa alkaa tapahtua? Heikossa ryhmässä 

olevat tutkimuksen mukaan tiesivät olevansa heikos-

sa ryhmässä ja oppijat alkoivat kehittää koulutuskiel-

teisiä ajatuksia. Jos syntyy negatiivinen kehä, se alkaa 

nopeasti ruokkia itseään. Miten hallitaan polarisaatio 

– on paljon tukea tarvitsevia, joita vanhemmat eivät 

tue, miten koulu pystyy heitä tukemaan? 

Varhaisen vaiheen tuki antaa parhaimman avun. 

Järjestelmän tulisi tuottaa useampia erilaisia oppimi-

sen polkuja. Koulutusjärjestelmiin kohdistuvat haasteet 

moninaistuvat. Muutos on nopeaa ja ei ole näkymää, 

mihin maailma muuttuu, mitä taitoja tarvitaan. Tarvi-

taan ihan uutta yleissivistystä: miten hallita muutos-

ta, miten toimia muiden kanssa, miten saadulla ammat-

titaidolla voi työllistää itsensä, kun työpaikkoja ei ole, 

elanto on hankittava pienistä tuloista. 

Meidän pitäisi päästä uudelle tasolle – olemme tä-

hän asti opetelleet käyttämään teknologiaa opetuk-

sessa – nyt pitäisi jo olla tasolla, missä teknologian 

käyttö muuttaa oppimista. Opetus- ja oppimissovellus-

ten nopea kehittyminen ja lisääntyminen voi tuntua 

ylivoimaiselta niistä opettajista, jotka eivät ole oppi-

neet itse teknologiaa hyödyntämään eivätkä ole myös-

kään opettaneet teknisten välineiden avulla. Oppimi-

sanalytiikan ympärillä on tällä hetkellä monia toimi-

joita, jotka auttavat ymmärtämään koulutuksen analy-

tiikan käytännön sovelluksia tuomalla yhteen opetta-

jien, tutkijoiden ja tiedemiehiä edustavan maailman-

laajuisen yhteisön.

Tämä raportti toivottavasti myös kokoaa opetusalan 

ihmisiä keskustelemaan siitä, miten tarjoamme kaikil-

le oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen 

ja kehittymiseen. Oppijan ajattelun aktiivisuus on op-

pimisen lähtökohta!

Ja pienin askelin päästään eteenpäin – jo pienikin 

tuki auttaa oppijaa – elefanttia ei tarvitse haukata yh-

dellä suupalalla.
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