
AnalytiikkaÄly
Hankkeen esittely Synergiaryhmän 

kokouksessa 23.3.2020
prof. Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto





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.





Sovelluskehitys
Tavoitteena kehittää prototyypit AnalytiikkaÄly-
dashboardeille
Tukevat päätöksenteossa, erilaisissa rooleissa erilaisia 
visualisointeja näkyviin.
• Opiskelija näkymä on työkalu opintojen suunnitteluun

• Sovellus laajentaa muiden HOPS-työkalujen toiminnallisuutta
• Ohjaajan näkymä tarjoaa tietoa ohjaustilanteen tueksi 

opintojen etenemisestä
• Koulutusohjelman vastuuhenkilön näkymä kokoaa 

tietoa kokonaisuuksista
• HOPS, AHOT sekä opetussuunnitelma ja –tarjonta
• Tietojärjestelmärajapintojen huomioiminen tärkeää: SISU / 

PEPPI / PowerBI



Sovelluskehitys: Opiskelijan näkymä
Tampereen yliopistossa kehitetty Opiskelijan näkymä on 
työkalu opintojen suunnitteluun
• Sovelluskehityksessä käytetyt tietojärjestelmät:

• Sisu (HOPS, kurssit, moduulit, koulutus, ajankohdat, ilmoittautumiset, 
henkilökohtaiset tiedot, datan luku ja kirjoitus)

• NettiOpsu (opintosuoritukset; nämä luetaan myöhemmin Sisusta)
• Haka (käyttäjän autentikointi)
• Sovelluksen oma PostgreSQL-tietokanta (tutkinnon kesto)

• Partneriyliopistoissa pilotointia varten kaikki tieto 
saadaan yliopistokohtaisista tietokannoista ja kirjautuminen 
hoidetaan kunkin partneriyliopiston määrittelemällä tavalla

• Yhteys Peppiin rakennetaan myöhemmin.
Simulaatio-versiossa erilaisia käyttötapauksia



Esimerkki opiskelijan näkymän Suositellut kurssit -osiosta



Sovelluskehitys: Ohjauksen näkymä
Oulu yliopistossa kehitetyt toiminnallisuudet omaopettajan ja 
opiskelijan ohjaustilanteen vuorovaikutuksen tueksi

• Visualisoinnit kuvaavat esim. yksilö- ja ryhmätasolla kurssien 
suorittamisen astetta, saatuja arvosanoja

• Arvioida yhdessä opiskelijan etenemistä suhteessa hänen 
tavoitteisiinsa ja tuen tarpeita

• Sovelluskehityksessä käytetyt tietojärjestelmät (pilotti syksy 2019):
• Koulutusohjelman rakenne
• Opintosuoritukset ja ylioppilastutkintoarvosanat
• Haka (käyttäjän autentikointi)
• PowerBI-toteutus



Ohjauskeskustelun välineitä: Esimerkkikahdenopiskelijan ensimmäisen vuoden 
opintopistekertymästä ja arvosanoista verrattuna keskimmäisen 50%:in kurssin 
suorittaneiden arvosanoihin

(Muukkonen et al., arvioitavana)
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Oppimisanalytiikan käytön linjausten tarkoitus on
• Oppimisanalytiikan tavoitteiden aukikirjoitus
• Juridisesti ja eettisesti eheän oppimisanalytiikan 

käytön turvaaminen
• Tarjota linjaus ja ohjeita tietosuojan ja yksityisyyden 

hallintaan (opiskelija, opettaja, ohjaaja lähtökohtana)
• Ohjata ja tukea henkilöstöä toimimaan yhdenmukaisesti 

ja vastuullisesti oppimisanalytiikka-datan hankinnassa ja 
jakamisessa, käytössä, prosessoinnissa ja säilyttämisessä

Hankkeessa Aalto-yliopistossa valmisteltu luonnos 
oppimisanalytiikan linjauksista

• Sama työ on tarkoitus toteuttaa kaikissa partnereissa ja näin 
ollen työ on hyödynnettävissä myös muille yliopistoille.
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Käytön linjauksissa määritellään esimerkiksi:
• Käyttäjäryhmät
• Vastuukysymykset
• Oppimisanalytiikan läpinäkyvyys
• Opiskelijoiden informointi analytiikan käytöstä
• Yksityisyyden ja tietosuojan turvaaminen, pääsy omaan dataan
• Analytiikkaan pohjautuvien positiivisten interventioiden tukeminen
• Analytiikan ja tulosten kriittinen kehitys/käyttö/arviointi (tietämys, että 

analytiikka ei aina tuota oikeita/parhaita ratkaisuja)
• Väärinkäytöksiin puuttuminen

Pilotoinneissa näihin tuotetaan tarvittavia dokumentteja eri käyttäjäryhmille



Tulevaisuus: työkaluja arkeen

Hankkeen tulosten jatkokehittäminen kansallisessa kontekstissa
• Opiskelun ja koulutuksen järjestämisen prosesseissa 

kertyvän datan systemaattinen hyödyntäminen
• Ei hankepohjaista vaan resursoitu osa yliopistojen toiminnan 

kehittämistä
• Sovelluskehityksen jatkaminen, huomioidaan useiden 

järjestelmien rajapinnat
• Toteutetaan integrointi SISU ja PEPPI järjestelmiin
• Käyttäjien riittävä tiedonsaanti ja osaaminen
• Eettisen käytön periaatteet




