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Hankkeen tavoitteet

• edistetään oppimisanalytiikan monipuolista käyttämistä erityisesti 
ammattikorkeakouluissa

• lisätään henkilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä 
oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista 
ratkaisuista

• kehitetään käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan 
näkökulmasta

• tuetaan opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytiikan avulla
• luodaan korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä



Oppimisanalytiikka?

”Learning analytics is the measurement, collection, 
analysis, and reporting of data about learners and their
contexts, for purposes of understanding and optimizing

learning and the environments in which it occurs.”

Siemens, 2011



Kaksi kehittämisaluetta

• oppimisanalytiikkaa hyödyntävä 
korkeakoulupedagogiikka 
ammattikorkeakouluissa

• oppimisanalytiikkaa tukevat ja 
mahdollistavat digitaaliset 
ympäristöt 

Fokus oppimisen tukemisessa
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Pedagogiikka: oppijan näkökulma
• selvitetään opiskelijoita osallistavin menetelmin, millaista dataa ja missä muodossa 

opiskelijat tarvitsevat omasta oppimisestaan ja opiskelustaan oppimisprosessin 
tueksi erilaisissa oppimisympäristöissä 

• kehitetään mallinnuksia opiskelijaryhmän kesken jaettavan avoimen datan 
vertailuun yksilön oppimisen ja opiskelun etenemisen tueksi 

• luodaan toimintatapoja kerätä, analysoida ja hyödyntää aikaisempien 
opiskeluryhmien dataa uusien opintokokonaisuuksien pohjana 

• tehdään vertailevaa tutkimusta opiskelukokemuksesta opintokokonaisuuksien 
erilaisissa toteutuksissa 

• tutkitaan analytiikan käytön vaikuttavuutta opiskelijoiden toimiin ja 
oppimiskokemukseen yksittäisten opintojaksojen osalta 



Pedagogiikka: opetuksen näkökulma
• toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä osallistavia työpajoja sekä kyselyjä ja 

haastatteluja, joilla kartoitetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä 
tarvittavasta datasta 1) oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen, 2) opintojen 
keskeyttämisen riskin havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen, 3) ohjaustarpeiden 
havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen sekä 4) opetus- ja ohjaustoiminnan 
kehittämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä (työelämälähtöiset 
oppimisympäristöt, living labit, opinnollistaminen) 

• kehitetään oppimisprosessien ja opintokokonaisuuksien designia tarvittavan datan 
saannin mahdollistamiseksi 

• kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön menetelmiä ja toimintatapoja 
aikaisempien opintokokonaisuuksien datan hyödyntämiseen oppimisen ja 
opetuksen suunnittelun ja ennakoinnin tueksi 



Ympäristöt?

Ei enää pelkkä Moodle (tai 
vastaava), vaan oppimista 
tapahtuu monissa eri tiloissa, 
monilla eri välineillä, 
monenlaisissa interaktioissa. 
Oppijat hyödyntävät 
monenlaisia aineistoja ja 
tuottavat monenlaisia 
oppimistuotoksia. Kuva: Jason Mrachina. CC BY-NC-ND 2.0
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Mitä tarvitaan?

• Monipuolista ja joustavaa datankeruuta: työkalujen pitää 
sopia kasvaville datamäärille, ja mille tahansa alustalle.

• Ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista tiedon 
esittämistä ja käyttäjälähtöistä suunnittelua: eri toimijoilla 
on eri tarpeet, ja heidän on ymmärrettävä data helposti.

• Tehokkaita interventioita ja edelleen kehittämistä 
reflektion avulla. 

Macfadyen, Dawson, Pardo & Gasevic, 2014



Digitaaliset ympäristöt: järjestelmien pilotointi ja 
rajapintojen kehittäminen

• selvitetään ammattikorkeakoulujen valmiutta datan keräämiseen ja analysointiin 
(infra) 1. osion pohjalta 

• hyödynnetään eAMK-hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia järjestelmien 
pilotoinnissa ja rajapintojen jatkokehittämisessä 

• kehitetään sähköisen tenttimisen järjestelmän (kansallinen EXAM-järjestelmä) 
raporttirajapintaa oppimisen tueksi tarvittavan tiedon näkökulmasta 

• pilotoidaan olemassa olevia järjestelmiä eri AMKeissa
• tehdään selvitys, mitä automatisoituja rajapintoja tarvitaan 



Digitaaliset ympäristöt: visualisoinnin 
kehittäminen

• selvitetään eri käyttäjäryhmiä osallistamalla millainen visualisointi parhaiten 
tukee datan käyttäjiä (opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö) 

• kartoitetaan eri järjestelmien mahdollisuudet visualisoinnin toteutukseen 
• kehitetään oppimistulosten visualisointia sähköisessä tenttimisjärjestelmässä 
• luodaan ammattikorkeakouluihin sovellettavia visualisointeja 
• tehdään selvitystä siitä, millaisia asioita oppimisanalytiikassa tulee huomioida 

järjestelmähankintojen yhteydessä 



Osakokonaisuudet

•Oppijan näkökulma
•Opetuksen ja tuen näkökulma

1. Oppimisanalytiikan hyödyntäjät: 
pedagoginen näkökulma

•Olemassaolevien järjestelmien pilotointi ja rajapinnat
•Visualisoinnin kehittäminen

2. Oppimisanalytiikan digitaaliset
ympäristöt

•Pilottien valinta, toteutus ja arviointi
3. Pilotit

•Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen
•Johtopäätökset ja suositukset4. Suositukset



Jalkauttamisen haasteita
(SHEILA-hanke) 

• Johtajuus: implementoinnin 
strategia ja seuranta

• Eri toimijoiden saaminen 
mukaan tasapuolisesti

• Toimijoiden osaamisen 
lisääminen

• Toimintatavat ja käytännöt

Kuva: barnyz CC BY-NC-ND 2.0
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Osallistaminen ja omistajuus

” …in order to overcome institutional resistance to 
innovation and change driven by learning analytics, 
educational institutions urgently need to implement 
planning processes that create conditions that allow 

stakeholders across the institution to both think and feel 
positively about change – conditions that appeal to both 

the heart and the head.”

Macfadyen, Dawson, Pardo & Gasevic, 2014



Luottamus, avoimuus ja hienotunteisuus

Drachsler & Geller, 2016



Kiitos mielenkiinnosta!
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