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AnalytiikkaÄly
Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa

• Hankkeen kesto 8/2018 - 12/2020

• 7 yliopiston yhteinen hanke, Oulun yliopisto
koordinoi

• Partnerit OY, UEF, LUT, LY, TaY, AY, TY

• OKM:n osuus 1,531M



Hankkeen tavoitteet

• Luodaan tapoja tarjota opiskelijalle hänestä itsestään 
kertyvää tietoa, hyödyntää sitä opiskelun suunnittelussa ja 
oppimaan oppimisessa.

• Kehitetään ja kokeillaan tapoja käyttää 
analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa.

• Tunnistetaan ja pilotoidaan tapoja käyttää analytiikkatietoa 
yliopiston johdon päätöksenteossa, esim. opetuksen ja 
opiskeluympäristöjen kehittämisessä.

• Käyttäjäryhmät osallistuvat toiminnallisuuksien sekä 
toimintamallien suunnitteluun ja arviointiin.

• Hyödynnetään eri rekistereissä olevaa tietoa huomioiden 
sovellusten rajapinnat, tietosuojan ja eettisyyden.



STUDY PATH IN FOCUS

User groups participate in 
expressing their needs for La and 
designing the views and 
functionalities.
Combining data from different 
sources, e.g. student-register data, 
LMS, personal study experience
Juridical and ethical elements
Analytics with interventions

Hankkeen käyttäjätasoja ja kohteita



Käyttäjäkeskeinen ote 
oppimisanalytiikkatuettujen käytäntöjen 
kehittämisessä

• Palvelusuunnittelun keinoin 
välineistön ja käytäntöjen 
kehittäminen:

• Työpajat / haastattelut / kyselyt, 
palvelumuotoilun kurssit jne, 
joiden konseptien pohjalta 
kehittäminen ja testausta

• Työtä eri yliopistoissa, joiden 
tuloksia koottu yhteen

Lallimo & Sjöblom, LAK 2020

Oulun yliopisto



Tuotoksia: Tutkimukset, raportit, webinaarit, jne

• Ks. https://analytiikkaaly.fi/julkaisut/

• Kehitysvaiheen ja käyttövaiheen tuotokset: tutkimukset, selvitykset ja raportit

• Opinnäytteet

• Webinaarit ja blogit

• Oppimisanalytiikan käyttöä ohjaavat tuotokset

https://analytiikkaaly.fi/julkaisut/


Tuotoksia: Oppimisanalytiikan juridiikka ja etiikka

• Oppimisanalytiikka ja opiskelijatietojen käsittely yliopistoissa (ISY, Ouli ja Voutilainen 2019)

• Riskiarviotyökalu (ISY, Haapaniemi ja Sariola, 2020

• Tietosuojaperiaatteista sekä vaikutusten arviointiraami (AY, Väisänen 2019)

• Oppimisanalytiikan linjaus –dokumenttipohja (AY:n pohjalta, käyttöön yliopistoissa 2020)

• Eettisiä elementtejä, mm.

• Okkonen, Helle & Lindsten 2020. Ethical considerations on using learning analytics in 
Finnish higher education; Expectation differences between students and staff of using 
learning analytics in Finnish universities.

• Opinnäytteitä, mm. Käyttäjäkokemuksia omaopettajille kehitetystä työkalusta

• Hooli 2020 Students’ experiences of learning analytics in academic advising for supporting self-regulated 
learning;

• Vaara J. (2020) Omaopettajien kokemus ohjauksen roolista ja oppimisanalytiikan työpöydän käytöstä 
opiskelijoiden ohjauksessa

https://www.edilex.fi/artikkelit/20064
https://blogs.uef.fi/oppimisanalytiikanriskiarvio/
https://analytiikkaaly.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tietosuojaperiaatteet_Aalto_21042020.pdf


Tuotoksia: Oppimisanalytiikan välineistöt

• Opiskelijan työpöytä

• Ohjaajan työpöytä

• Ohjelmajohdon ja yliopiston johtamisen välineet



Opiskelijan työpöytä (ks. webinaari)

• Ensimmäinen versio valmis, toinen versio syksy 2020

• Pilotointi kesä ja syksy 2020

• Pilotointi omilla tunnuksilla (SISU:Tau ja AY) ja 
simuloidusti testitunnuksilla Opiskelijan työpöydän etusivu



Opiskelijan työpöytä

Suunnitelma-sivu Aikataulu-sivu



Ohjaajan työpöytä

• Testiversio valmis 9/2020 jota testataan eri yliopistoisa

Ohjausyhmän yleiskatsaus



Ohjaajan työpöytä

AÄ-sovellus: Kurssitilastot AÄ-sovellus: Ryhmän tilastot



Oulun yliopisto: ohjauksen näkymä omaopettajalle



Oulun yliopisto: ohjaajan näkymä omaopettajalle



Esimerkkejä analytiikkatiedon käsittelystä koulutusohjelmien 
ja yliopiston johdon päätöksenteon tueksi

Yliopiston ja ohjelmien johtamisen 
välineitä eri yliopistoissa, mm.
• AÄ Ohjaajan työpöydän mahdollisuus 

ohjelmatarkasteluun,

• Rekisteridatan mallinnos eri tarpeisiin

• PowerBI käynnistymässä monessa 
yliopistossa raportointiin (ennakointiin)

• Yksittäisiä eri välineitä, joiden käytöstä 
kerätään kokemuksia



Esimerkkejä analytiikkatiedon käsittelystä koulutusohjelmien 
ja yliopiston johdon päätöksenteon tueksi

• Palauteaineistojen hyödyntäminen
• Kurssipalaute

• Kandipalaute

• Muut: mm: opiskeluorientaatio-, motivaatio- ja 
hyvinvointikyselyjen hyödyntäminen

Opetustavat tukivat oppimistaniKurssin vaatima työmäärä
vastasi opintopistemäärää



Kootusti: hankkeen
loppuunsaattaminen ja jatkotoimet

• Pilottien kautta välineiden käyttöversiohin hankkeen
loppuun mennessä

• Suunnitelman tavoitteiden mukaiset materiaalit: Raportit, 
selvitykset, mallinnokset, tutkimukset, 
koulutusmateriaalit, verkostoitumis- ja tiedonjakamisen
tapahtumat ja –foorumit Suomessa ja kansallisesti

• Koulutusmateriaalien tarpeen kartoitus, linkki seuraava sivu

• Tarve jatkohankkeelle, jossa tuotettuja
välineistöjä kehitetään edelleen ja jalkautetaan

• Eri analytiikkahankkeiden näkökulmien yhdistäminen



Yhteystiedot

analytiikkaaly.fi 

facebook.com/analytiikkaaly

@AnalytiikkaAly

hanni.muukkonen@oulu.fi, henna.maatta@oulu.fi

Teemme selvitystä

koulutustarpeista liittyen

digitaalisiin työkaluihin ja 

oppimisanalytiikkaan. Vastaamalla

lyhyeen kyselyyn voit

vaikuttaa materiaalien

kehitykseen:

https://link.webropolsurveys.com/

S/36BB2F00A00835A4

mailto:hanni.muukkonen@oulu.fi
mailto:henna.maatta@oulu.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/36BB2F00A00835A4

