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OPPIMATERIAALIN
TUOTTAJAN ABC
MITEN TIETO KERTYY JA
MITEN SIIHEN REAGOIDAAN
Onko oppilaitoksessa käytössä valmiita malleja
ja ohjeistuksia datan ja tiedon kertymiseen?
Onko olemassa ohjeistus
analytiikkatietoon reagoinnista?
Johtopäätösten tekeminen vaatii laajasti
ymmärrystä, tulkintaa ja harkintaa

MIETI MITTAREITA
Millä tasolla suorituksia seurataan ja
kenellä kaikilla pitää olla pääsy sinne?
Mieti, miten aikaan perustuvia mittareita
voidaan hyödyntää parhaiten ja
mitataanko haluttua asiaa
Monipuoliset tehtävätyypit
mahdollistavat laajemman
osaamisen kehittymisen seurannan,
mittaamisen ja motivoinnin

HYÖDYNNÄ OPPIMISALUSTAN
OMINAISUUKSIA
Eri oppimisympäristöissä vaaditaan erilaisia
toimenpiteitä, jotta opiskelijoiden
data saadaan kertymään järjestelmään.
Yhteistyö sisältöä luodessa helpottaa
analytiikkatiedon keräämistä
ja yhteismitallisuutta.

LUO TASAPAINO
PALAUTTEELLE
Milloin palaute voi olla automaattista ja milloin
tarvitaan henkilökohtaista palautetta?
Palaute vaikuttaa myös opettajan toimintaan
Mieti, miten suullisen palautteen saa annettua
pitkin oppimismatkaa, ei vain lopussa
Itsearvioinnin merkitys on tärkeä, muista
myös antaa palautetta itsearvioinnista

OPISKELIJAN
NÄKÖKULMA
"HALUAN NÄHDÄ
MITEN OSAAMISENI
KEHITTYY"

Opintojen tavoitteet ja rakenne
selkeästi näkyvillä.
Opiskelijan tulee nähdä
osaamisen kehittyminen, myös työpaikoilla
tapahtuvassa oppimisessa.
Huomioi opiskelijoiden omat suunnitelmat.

JATKUVA VISUALISOINTI
=
SOPII MONENLAISILLE
OPPIJOILLE

Saavutettavan visualisoinnin voi toteuttaa:
prosentteina
täyttyvänä palkkina
välitavoitteiden suoritusmerkkeinä
tekstimerkintänä
Visualisoinnilla voidaan
havainnollistaa osaamisen
kehittymisen lisäksi myös
tavoitteiden saavuttamista.

MATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS
TÄRKEÄÄ

KURSSIN PEDAGOGISTEN
RAKENTEIDEN HUOMIOIMISTA

Kiinnitä huomiota rakenteeseen

Huomioi opintojen monimuotoisuus
materiaalissa, esim. simulaattoreiden käyttö
ja
työsalityöskentelyn visualisoiminen

Vältä ylimääräisiä tiedostoja --> tiivistäminen
tekee materiaalista saavutettavampaa
Luo toimintatapa tiedon jakamiseen

OSAAMISTA EDISTÄVÄ
MATERIAALI KAIKKEIN
TÄRKEINTÄ
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OPPIMISANALYTIIKAN
OPPIMISKÄSITYKSET
BEHAVIORISTINEN:
OPETTAJA ON AKTIIVINEN
DATAN KÄYTTÄJÄ
Perinteinen opettaja-opiskelija -skenaario,
paljon toistoja, pisteet suorituksista ja
osallistumisesta
Opettaja on datan kohde, hän saa tietoa
opiskelijoiden oppimisesta, voi hyödyntää sitä
oman opetuksen parantamiseen

MILLAISIA VAIKUTUKSIA?
Pääpaino taidoilla ja asenteilla, tehtävät
ongelmanratkaisua ja luokittelua
Tekemällä oppiminen keskeistä,
oppija on aktiivinen toimija
Rakentaa motivaatiota hyvin ja
hyödyntää teknologioita laajasti
Palkitsee osallistumista ja aktiivisuutta

MILLAISIA VAIKUTUKSIA?
Pääpaino tiedon siirtämisellä, opiskelija
saa oppimisanalytiikasta
tiedon opettajan kautta
Opettaa, miten asioita tehdään
Ei rakenna motivaatiota eikä hyödynnä
teknologiaa laajasti
Palkitsee nöyryyttä

KOGNITIIVINEN:
OPISKELIJA ON AKTIIVINEN
DATAN KÄYTTÄJÄ
Oppimisanalytiikka antaa suoraan palautetta
opiskelijoille heidän omasta oppimisestaan
Opettajan informoiminen toissijaista
Informaalia oppimista, linkittyy
tosielämän tapauksiin
Vaatii oppijalta sisäistä motivaatiota

OPPIMISANALYTIIKAN
ONNISTUNUT SUUNNITTELU JA
HYÖDYNTÄMINEN POHJAUTUU
TILANTEESEEN SOPIVAAN
KÄSITYKSEEN
KONSTRUKTIVISTINEN:
OPISKELIJA ON AKTIIVINEN
DATAN KERÄÄJÄ
Opiskelija osallistuu päätöksiin oppimiseen
liittyvän datan keräämisestä
ja sen käyttämisestä
Opiskelija asettaa tavoitteet ja
hyödyntää mittareita

MILLAISIA VAIKUTUKSIA?
Aktivoi opiskelijaa ja tukee itseohjautuvuuden
kehittymistä oman potentiaalin kannalta
merkityksellisissä asioissa
Oppiminen on ongelmakeskeistä ja
ohjaa kokemukset keskiöön

MILLAISIA VAIKUTUKSIA?
Aktivoi opiskelijaa ja tukee
itseohjautuvuuden kehittymistä

Käsitys todellisuudesta kehittyy
Paljon avoimia ongelmia,
projekti- ja ryhmätehtäviä
Vaatii aiemmin hankittua osaamista

HUMANISTINEN:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ ITSEÄÄN
DATAN AVULLA
Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään omien
tarpeiden ja potentiaalin kehittämiseksi
Ei huomioi oppimisympäristön merkitystä

KOMMUNIKATIIVINEN:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ
ARVOJAAN JA ASENTEITAAN
DATAN AVULLA

MILLAISIA VAIKUTUKSIA?

Oppimisanalytiikka auttaa merkitysten
ja uskomusten kehittämisessä

Keinoina kriittinen reflektio ja keskustelu

Aktivoi opiskelijaa reflektoimaan ja
tiedostamaan arvoja, asenteita,
uskomuksia ja toimintatapoja

Vaatii paljon itseohjautuvuutta
ja itsetuntemusta

OPPIMISANALYTIIKAN KÄYTTÖ
MUODOSTUU TAVOITTEEN MUKAAN:
Behavioristinen = Tiedon omaksuminen
Kognitiivinen = Täydellinen oppiminen
Konstruktivistinen = Tiedon rakentaminen
Humanistinen = Itsensä kehittäminen
Kommunikatiivinen = Reflektio, tiedostaminen
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OPPIMISANALYTIIKAN
OPPIMISKÄSITYKSET
BEHAVIORISTINEN:
VAIN OPETTAJA KÄYTTÄÄ
OPPIMISANALYTIIKKAA

MILLAISTA KÄYTÄNNÖSSÄ?

Opiskelija saa oppimisanalytiikasta
tiedon opettajan kautta

Perinteisiä tehtäviä, pärjääminen perustuu
toistoon ja ulkoa opetteluun

Perinteinen opettaja-opiskelija -skenaario

Oikeat vastaukset tärkeitä, vähän soveltavia
tehtäviä tai ryhmätyöskentelyä

Opettaja on datan kohde, hän saa tietoa
opiskelijoiden oppimisesta
Pääpaino tiedon siirtämisellä ja omaksumisella

MILLAISTA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Tekemällä oppiminen keskeistä,
opiskelija on aktiivinen toimija ja näkee
oppimisanalytiikan keräämän tiedon heti
Jonkin verran soveltavia
tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä
Ongelmanratkaisua, luokittelua, linkittämistä

Pisteitä annetaan suorituksista
ja osallistumisesta

Opiskelija ei itse välttämättä näe
tehtävien oikein menemistä

KOGNITIIVINEN:
MYÖS OPISKELIJA KÄYTTÄÄ
OPPIMISANALYTIIKKAA
Oppimisanalytiikka antaa suoraan palautetta
opiskelijoille heidän omasta oppimisestaan
Opettajan informoiminen toissijaista
Esimerkit kytkeytyvät tosielämään
ja aiemmin opittuun
Vaatii oppijalta sisäistä motivaatiota

OPPIMISANALYTIIKAN
ONNISTUNUT HYÖDYNTÄMINEN
POHJAUTUU TILANTEESEEN
SOPIVAAN KÄSITYKSEEN
KONSTRUKTIVISTINEN:
MYÖS OPISKELIJA PÄÄTTÄÄ,
MITÄ DATAA KERÄTÄÄN
Opiskelija osallistuu päätöksiin oman datan
keräämisestä ja sen käyttämisestä

MILLAISTA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Aktivoi opiskelijaa ja tukee
itseohjautuvuuden kehittymistä
Opiskelija pääsee itse vaikuttamaan, millaista tietoa
hänen oppimisesta kerätään ja näytetään
Paljon avoimia ongelmia ja ryhmätehtäviä
Vaatii aiemmin hankittua osaamista

MILLAISTA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Aktivoi opiskelijaa ja tukee itseohjautuvuuden
kehittymistä oman potentiaalin kannalta
merkityksellisissä asioissa
Oppiminen on ongelmakeskeistä ja
ohjaa kokemukset keskiöön

KOMMUNIKATIIVINEN:
OPISKELIJAN ARVOJEN JA
ASENTEIDEN KEHITTYMINEN
TÄRKEINTÄ
Oppimisanalytiikka auttaa merkitysten
ja uskomusten kehittämisessä

HUMANISTINEN:
OPISKELIJAN KEHITTYMINEN
TÄRKEINTÄ
Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään omien
tarpeiden ja potentiaalin kehittämiseksi
Ei huomioi oppimisympäristön merkitystä

MILLAISTA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Aktivoi opiskelijaa reflektoimaan ja
tiedostamaan arvoja, asenteita,
uskomuksia ja toimintatapoja
Keinoina kriittinen reflektio ja keskustelu
Vaatii paljon itseohjautuvuutta
ja itsetuntemusta

OPPIMISANALYTIIKAN KÄYTTÖ MUODOSTUU
TAVOITTEEN MUKAAN:
Behavioristinen = Haluan muistaa uutta tietoa
Kognitiivinen = Haluan oppia kaiken
Konstruktivistinen = Haluan muodostaa oman käsitykseni
Humanistinen = Haluan saavuttaa oman potentiaalini
Kommunikatiivinen = Haluan tunnistaa ja
kehittää arvoja ja asenteitani
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TIEDON TURVALLINEN KÄYTTÖ
OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA
TIEDON SÄILYTTÄMINEN

TIEDON KÄSITTELY

Millaisia linjauksia organisaatiossa on
tehty datan keräämisestä?

Millä laajuudella opiskelijoiden
dataa käsitellään?

Kuka on vastuussa tarvittavien suostumusten
keräämisestä, säilytyksestä ja voimassaolosta?

Kaikki opiskelijaa hyödyttävä ei ole laillista

Missä muodossa tieto tallennetaan,
tunnistetiedoilla vai anonymisoituna?

MIETI TEHTÄVÄNANTOJA
Millaisia kysymyksiä voi oppimisympäristöön
tehdä, jotta välttää ylimääräisen
tiedon tallentumisen
Opasta olemaan kirjaamatta toisten
henkilökohtaisia tietoja tai yrityksen
luottamuksellisia tietoja

Missä tilanteissa kollegalle voi antaa oikeuden
päästä opiskelijoiden tietoihin käsiksi? Onko
henkilöllä laillinen oikeus siihen?

TIEDON OIKEA KÄYTTÖ
TULKINNASSA
Miten varmistua kokonaiskäsityksen
saamisesta oppijan tilanteesta?
Ohjaako saatu tieto opettajaa/ohjaajaa oikeaan
suuntaan ja oikeanlaisiin tulkintoihin?

Kenellä kaikilla on oikeus lukea vastauksia?

OPPIMISANALYTIIKAN
KÄYTÖSTÄ VIESTIMINEN

"OPPIMISANALYTIIKAN
HYÖDYISTÄ VIESTIMINEN
KESKIÖÖN"

Oppimisanalytiikan esiin tuomat jatkuvat
epäonnistumiset voivat laskea opiskeluintoa
Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien
luominen oppimisanalytiikan käyttöön
(menettelyjen ja sisältöjen kautta)
voi nostaa opiskeluintoa

Opiskelijoille ja huoltajille tärkeää kertoa
oppimisanalytiikan hyödyistä, tiedon keruusta
ja analysoinnista sekä
poisjättäytymisen seurauksista

Milloin opiskelijoille pitää antaa
mahdollisuus piilottaa
identiteetti?

TIEDON TURVALLINEN KÄYTTÖ
OPPIJAN NÄKÖKULMASTA
OPISKELIJAN TULEE TIETÄÄ AINAKIN SEURAAVAT ASIAT
Mitä tietoa hänestä kerätään oppilaitoksen velvoitteesta ja opetuksen järjestäjän tarpeesta
Mihin näitä tietoja käytetään ja miten opiskelija voi vaikuttaa tietojen käyttöön
Mihin perustuu oikeus kerätä tietoa, kyseessä voi olla joko laillinen peruste tai suostumus
Mihin opiskelijan tiedot siirtyvät oppilaitoksesta (esim. KOSKI-palveluun)
Jos tietojen perusteella tehdään opiskelijaa koskevia päätöksiä,
mihin tietoon päätökset perustuvat

www.dothanke.fi

Data

ja

analytiikka

hyötykäyttöön

TIEDOLLA OHJAAMINEN
ANALYTIIKAN AVULLA
OPPIMISANALYTIIKAN
TARKOITUKSENMUKAISUUS

TIEDON TULKINTA

Valitaan kohderyhmälle sopivat tavat
hyödyntää oppimisanalytiikkaa

Tehtävien tekeminen ei kerro
osaamisen tasosta ja
oppimisen tapahtumisesta

Edistyminen ja toiminta näkyviin suhteessa
opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin

Eri alojen ja vuosien väliset tiedot
eivät ole vertailukelpoisia

Opintojen pilkkominen pienempiin osiin
mahdollistaa analytiikan
paremman toimivuuden

Tutkinnon osien laajuus vaihtelee

JOHTAAKSEEN OMAA OPPIMISTAAN,
OPISKELIJA TARVITSEE TIEDON
VAADITTAVASTA OSAAMISESTA JA
KEINOJA OSAAMISEN HANKKIMISEKSI

Millainen on odotettu edistyminen?

OPISKELIJAN TARPEET
Omien opintojen johtamista helpottavat
yksinkertaisesti esitetty data:
Mitä olen jo tehnyt?
Mitä osaan nyt?
Mitä vielä pitää tehdä, jotta
pääsen tavoitteeseeni?
Opiskelija tarvitsee perehdytystä ja ohjausta
opintojen johtamiseen datan avulla.

OIKEIN SUUNNITELTU
OPPIMISANALYTIIKKA JOHTAA
AINA TOIMENPITEISIIN

"PEDAGOGIIKKA
KESKIÖSSÄ MYÖS
TIEDOLLA OHJAAMISESSA"

OPISKELIJAN OHJAAJA

HALLINTO

Ilmoitukset aikataulupoikkeamista
mahdollistavat oikea-aikaisen toiminnan

Työn ja resurssien kohdentamiseksi ja
kehittämiseksi tarvitaan tietoa:
Mitä tapahtuu?
Missä tapahtuu?
Onko resurssit kohdennettu oikein?

Selkeä näkymä asioihin, jotka
vaativat toimenpiteitä
Myös positiivisia ilmoituksia
suorituksista kannustukseksi

Oppimisjärjestelemien kehittämiseksi
tarvitaan tietoa järjestelmien toimivuudesta ja
tarkoituksenmukaisuudesta

HUOLTAJILLE VOI TARJOTA
MAHDOLLISUUKSIA TIEDON SEURAAMISEEN
HUOLTAJA
Visualisoinnin tulee olla helposti
ymmärrettävä ja helposti saatavilla
Huoltajalle voi tarjota mahdollisuuden seurata
osaamisen hankkimisen edistymistä
Oppimisympäristöihin pääseminen ei välttämätöntä
Ilmoituksia erityisesti positiivista asioista

