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Analytiikkaa opiskelua ja oppimista varten

• Katsaus dashboardin käyttäjätarpeisiin Aallossa
(lähteinä työpajat, hackathon, palvelumuotoilukurssit)

• Saatavilla oleva vs. tarvittava data

• Kehitystyön kulku

• Näkymä tulevaisuuteen



Opiskelijan näkökulma: opintojen polku, tarvittavat tuki
ja oppimisanalytiikka

© Madeley P., Herrera C. & Korhonen K. , 2019, 
Project work on Student learning analytics, 
Service design course, Aalto Open University

Aalto 2019, Workshop with students on 
critical elements and support 
of study path and mockups for Student dashboard



Opiskelijat: Mitä tarvitsen dashboardille? Suunnittelu, 
ennakointi, näkyvyys, suosittelut

• Hops ja Lukkarit
• mallilukkarit ja muokattavuus
• Mitä puuttuu sivuaineesta/kokonaisuudesta/tutkinnosta
• Kuormittavuus: päällekkäiset kurssit ja niiden sisäiset toiminnat

• Menossa olevat ja tulevat kurssit
• Tulevat tapahtuma ja hälytyksett: ilmoittautumiset, palautukset, tentit, kritiikit, 

väliesittelyt, suoritustavat, ym
• Etenemisen seuranta ja vastaavuus HOPSiin
• Kaikki tiedot omilta kursseilta kootusti samaan formaattiin

• Ohjaus ja tuki
• ohjaajan tiedot, ohjaustapahtumat: aika ja muistiinpanot, viestit ja muistutukset

• Suosittelukone
• Kurssisuosittelu, kuumat aiheet, materiaalisuosittelu, kaveri-/ryhmäsuosittelu

• Älykäs kalenteri/näkymä, jossa em asioita näkyvissä ja jota voi filtteröidä



Opiskelijat: Mitä tarvitsen dashboardille?

• Mittarit:

• Opintojen eteneminen
• Suoritetut kurssit ja arvosanat sekä opintopisteet

• Ennuste opintojen suorittamiselle

• Taitojen edistyminen
• määrittely HOPSin ja kurssimäärittelyjen pohjalta

• Hyvinvointi
• Kepeä datan kerääminen (Peukutukset ym), lyhyen ja pitkän aikavälin tilanne

• Kurssipalaute
• Muoto ja tietoa, miten palaute vaikuttaa nykyiseen ja tuleviin kursseihin



Opiskelijat: Mitä tarvitsen dashboardille?

• Infot/uutiset (kohdennetusti opiskelijan preferenssillä)

• Tapahtumat: yliopiston / järjestöjen / killat /vapaa-aika

• Kartta, jossa seuraavat opetustapahtumat (siirtymät pitkiä)

• Missä vapaita työpisteitä, joissa oikeat softat

• Kurssikavereiden /ryhmien yhteystiedot

• Dashboard pitää toimia mobiilissa



Datatarpeen kartoitus, hahmottelua
(EsimerkkiAalto Student MydataDashboard) 

Opintorekisteritiedot
• Aikaisempi koulutus
• Koulutusohjelma
• Aloitusvuosi
• Opinto-oikeus: primary and secondary
• Opintojen eteneminen ja suunnitelmallisuus
• Opintosaavutukset
• Hops
• Vaihto-opinnot
• Ohjaus/Ohjaus
• …

Opiskelun ohessa
• Työelämätavoitteet
• Työssäkäynti opintojen aikana
• Opiskelun ajoitus/tehokkuus
• Killat yms aktiivisuus
• …

Kurssitiedot
• Periodien kuormittavuus
• Deadlinet
• Tehtävät
• Aktiivisuus
• Opetustapahtumat ja –tiedot
• Ryhmätiedot
• …

Palaute
• Kandipalaute
• Kurssipalaute
• Lyhyen aikavälin palaute
• Orientaatio
• …



Kehitystyö



Seuraavia askelia AnalytiikkaÄlyn
sovelluskehityksen prioriteeteiksi kesä/syksy 2019

• Opintoihin kiinnittyminen:
• 1.-2. periodin opintomenestyksen seuranta ja tukeminen. Opintojen

sujuminen alussa suosituksen ja oman suunnitelman mukaan (myöhemmin: 
Opiskelijan oma kokemus opintoihin kiinnittymisestä; sosiaalinen, 
motivationaalinen)

• eHOPSin tekeminen ja päivittäminen
• Onko HOPS suunnitelma tehty ja päivitetty; Onko käyty läpi yhdessä ohjaajan

kanssa; Hopsin suunnittelun valmiusaste

• Eteneminen suhteessa HOPS, tutkinnon OPS ja mallipolku
• Periodissa, lukukaudessa ja lukuvuodessa suoritetut jaksot ja kertyneet

opintopisteet: Suoritetut opintojaksot vs HOPS, mallipolun suunnitellut jaksot

• Ennusteet opintopistemääristä, valmistumisajankohdasta

• Ennakoiva heräte, reaktiivinen heräte, positiivinen kannuste



Seuraavia askelia AnalytiikkaÄlyn
sovelluskehityksen prioriteeteiksi kesä/syksy 2019

• Aikataulusuunnittelu ja kuormituksen ennakointi
• Näkymässä ennakoitava työmäärä ja kuormitus: jaksojen ajallinen

sijoittuminen, päällekkäisyydet, työmuodot sekä opintopisteet. Voiko
opiskelija suunnitella ja asettaa esim. viikko- tai kuukausikohtaisia
tavoitteita itselleen ja merkitä niiden saavuttamista (esim. tutkielman
kirjoittamiseen tai kurssilla työskentelyyn liittyviä tavoitteita)

• Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen
• Aiempi koulutus ja työkokemus, Vertailu tyypillisiin Ahotointeihin

(Ohjauksen kautta, sovellus näyttää aiemmin hyväksiluettuja
yhdistelmiä, hakukone)



Shotteja AÄ-protosta v.6/6/19: opintojen
suunnittelu



Shotteja AÄ-protosta
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