
Oppimisanalytiikan viitekehys
Ryhmä 1

Ryhmätyöskentelyssä kokeillaan, miten viitekehys tukee analytiikan
suunnitteluprosessia. Työskentelyn tarkoituksena on myös jakaa
kokemuksia, joten älä suotta arastele oman organisaatiosi
toimintamallien esille tuomista. Käytämme kuvitteellisia skenaarioita
ajatteluprosessin avittamiseksi.

Työskentelyssä hyödynnetään lappuja. Pohjaan on jo valmiiksi tehty
lappuja, joihin voi aloittaa kirjoittamaan klikkaamalla lappua. Uuden
lapun saat tuplaklikkaamalla olemassa olevan lapun vierestä.

Ohjeet
Kunta on perustanut merkittävän hankkeen oppimistulosten parantamiseksi
perusopetuksessa. Pyrkimyksenä on hyödyntää eri rekistereistä tulevaa dataa
sekä ePerusteiden opetussuunnitelmatietoa. Oppimisanalytiikkaa käytetään
tuottamaan opettajalle tietoa eri oppimistavoitteiden edistymisestä
opetusryhmissä (kuvaileva analytiikka) sekä automaattisesti eriyttämään
oppijoita tasolleen sopivaan etenemiseen (ohjaava analytiikka).

Oppimisanalytiikka pohjaa oppilaiden suoritustietoihin, hyvinvointi-
indekseihin, oppimisympäristöissä syntyvään dataan sekä opetuksen
suunnittelussa ja järjestämisessä käytettävään dataan. Oppijat ovat
pääsääntöisesti alaikäisiä. Jotta hankkeen etenemistä voidaan seurata,
kootaan opettajien näkymistä koulutasoiset näkymät rehtoreille, opinto-
ohjaajille ja hanketyöntekijöille sekä kuntatasoiset näkymät johtajille sekä
hanketyöntekijöille.

Skenaario: Parempaa oppimista oppimisanalytiikalla Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 3.1.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Kuka analytiikkaa
tekee ja kenen

hyödyksi sitä tehdään?
Miten analytiikan
tuottamaa tietoa

hyödynnetään
opetuksen järjestäjän

toiminnassa?

Tehdäänkö
analytiikkaa

opetuksen vai
tutkimuksen tarpeisiin

ja onko analytiikan
hyödyntäjänä oppija,

opettaja vai opetuksen
järjestäjän johto?

Mikä on tietosuoja-
asetuksen mukainen

käsittelyperuste?

Onko
oppimisanalytiikan
lainmukaisuuden
varmistamiseksi

käytettävissä riittävästi
resursseja?

Mitä dataa oppijoista
saa kerätä opetuksen

järjestämisvastuun
nojalla ja mikä kuuluu

sen ulkopuolelle?

Kuka on vastuussa, jos
oppimisanalytiikan
hyödyntämisessä

ilmenee ongelmia tai
väärinkäytöksiä?

Kuka linjaa
oppimisanalytiikan

oikeaoppisesta
käytöstä opetuksen
järjestäjällä tai sen
oppilaitoksessa?

Toteutuuko
oppijoiden

yhdenvertaisuus
opetuksen järjestäjän

sisällä eri
oppilasryhmien

kesken myös tällöin?

Kuka päättää
järjestelmän
muutoksista?

Kuka organisaatiossa
päättää, mitä dataa

kerätään
analytiikkatarkoitukse

ssa?

Miten varmistetaan,
että

oppimisanalytiikan
käytössä noudatetaan

lainsäädäntöä?

Olette saaneet rahoituksen yhteiseen hankkeeseenne "Parempaa oppimista". Nyt on ensimmäisen suunnittelupalaverin aika -
tavoittenanne on tarkentaa tavoitetila. Tehtävänne on viitekehyksen kysymysten ohjaamana tarkentaa sitä, mitä olette
oppimisanalytiikan avulla toteuttamassa ja miten sen teette.

Suunnittelupalaveri

Kenelle ja miksi Data ja sen suoja

Vastuu ja laki Muut

Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 4.4.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Mistä tiedetään, että
analytiikan tulokset
ovat luotettavia ja

analytiikan tekemät
ehdotukset

relevantteja?

Miten organisaatiot
osoittavat, että heidän

käyttämänsä
järjestelmä on yleisesti

hyväksyttyjen
ohjeistuksien

mukaisesti toteutettu?

Miten hyvin opetuksen
järjestäjä on perillä

analyysissä käytetyistä
algoritmeista?

Miten oppijan
poisjättäytymisen

mahdollisuus
huomioidaan

analysoinnissa?

Voiko opetuksen
järjestäjä ylipäätänsä

ulkoistaa
algoritminsa?

On aika testata projektinne toimivuutta, joten päätätte toteuttaa pilotin.

Voitte pilottia varten vielä tehdä pieniä muutoksia toteutukseen, mutta ennen kaikkea
teidän on hahmotettava miten varmistatte pilotilla analytiikan relevanttiuden ja
kommunikoitte siitä.

Käyttäkää hyväksi alalukua 4.4 sivuilta 52-53 ja suunnitelkaa lyhyt yleiskuvaus pilotista

Pilotin suunnittelu

Tulosten luotettavuus Järjestelmän hankinta

Valinnanvapaus Ymmärrys algoritmeista

Ryhmä 2

Ryhmätyöskentelyssä kokeillaan, miten viitekehys tukee analytiikan
suunnitteluprosessia. Työskentelyn tarkoituksena on myös jakaa
kokemuksia, joten älä suotta arastele oman organisaatiosi
toimintamallien esille tuomista. Käytämme kuvitteellisia skenaarioita
ajatteluprosessin avittamiseksi.

Työskentelyssä hyödynnetään lappuja. Pohjaan on jo valmiiksi tehty
lappuja, joihin voi aloittaa kirjoittamaan klikkaamalla lappua. Uuden
lapun saat tuplaklikkaamalla olemassa olevan lapun vierestä.

Ohjeet
MOOC pyrkii antamaan lukiolaisille kuvan yliopisto-opiskelusta ja yliopistojen
eri aloista. Se toteutetaan kolmen yliopiston yhteiskurssina.
Oppimisanalytiikkaa käytetään tuottamaan oppijalle tietoa oppimisestaan
(kuvaileva analytiikka) sekä automaattisesti ohjaamaan oppijaa tasolleen
soveltuvien tehtävien ja materiaalien pariin (ohjaava analytiikka).

Oppimisanalytiikka pohjaa oppimisympäristössä syntyvään dataan oppijan
interaktiosta sekä oppimateriaaleissa syntyvään tietoon oppijan valinnoista.
Hankkeessa pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen oppijan
osallistuminen ja kurssin suoritus, esimerkiksi hyödyntämällä automattista
arviointia.

Skenaario: MOOC toiselle asteelle

Esittele itsesi
Esittele itsesi ja kirjoita nimesi lapulle. Valitse oppimisanalytiikan vahvuusalueesi
viemällä nipilappusi kohdalle oman vahvuusalueesi mukainen symboli.

Ymmärrät oppimisanalytiikan teknisen suunnittelun päälle.
Tiedät millaisia asioita tulee huomioida tietokantaa tai data-
allasta suunniteltaessa. Osaat arvioida, millaisia rajoituksia
tiedon käsittelyyn ja tallentamiseen teknologia asettaa ja
millaisia teknologioita oppimisanalytiikankäyttötapauksessa
voisi hyödyntää.

Tekninen asiantuntija

Olet oppimisen asiantuntija. Ymmärrät eri malleja, jolla
oppimista jäsennetään ja hahmotat, miten niitä voi
hyödyntää oppimisanalytiikassa. Sinulla on ymmärrys
siitä, mitä oppiminen tai opetus tarvitsee tuekseen.
Oppimisanalytiikkaa suunnitellessa kiinnität huomiota
siihen, miten suunnitelmat tukevat oppimista ja millaisen
kuvaa ne luovat oppimisest

Pedagoginen asiantuntija

Sinulla on vankka osaaminen henkilötiedoista ja yksityisyydestä.
Ymmärrät millaisia haasteita ja huomioitavia toimintamalleja on
otettava tietosuojan näkökulmasta oppimisanalytiikkaa
tehdessä. Osaat arvioida, milloin henkilötietojen käsittelyä
koskevaa toimenpidettä tulisi miettiä uudelleen ja kertoa
millaisista näkökulmista aihetta voi edistää.

Hallitset projektien ja palveluiden pyörittämisen ja hahmotat
millaisia hallinnollisia puitteita oppimisanalytiikkaa
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Ymmärrät erilaisten
yhteistyörakenteiden hyvät ja huonot puolet ja muistat
muistuttaa eri alojen huomioon ottamisesta. Vedät keskustelua
yhteen ja esität täydentäviä kysymyksiä.

Sinun vuoksesi oppimisanalytiikkaa lähdetään tekemään.
Tiedät millaisia haasteita opetuksessa ja oppimisessa on ja
osaat tuoda käytännön näkökulmaa siitä, mikä on toiminut
ja mikä ei opetus- ja oppimistilanteissa. Oppimisanalytiikka
suunniteltaessa tuot tiimin takaisin arkeen hurjemmista
unelmista ja tuot käytännön näkökulmaa.

Hallinnollinen asiantuntija

Tietosuoja-asiantuntija

Oppimisanalytiikan käyttäjä

Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 3.1.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Kuka analytiikkaa
tekee ja kenen

hyödyksi sitä tehdään?
Miten analytiikan
tuottamaa tietoa

hyödynnetään
opetuksen järjestäjän

toiminnassa?

Tehdäänkö
analytiikkaa

opetuksen vai
tutkimuksen tarpeisiin

ja onko analytiikan
hyödyntäjänä oppija,

opettaja vai opetuksen
järjestäjän johto?

Mikä on tietosuoja-
asetuksen mukainen

käsittelyperuste?

Onko
oppimisanalytiikan
lainmukaisuuden
varmistamiseksi

käytettävissä riittävästi
resursseja?

Mitä dataa oppijoista
saa kerätä opetuksen

järjestämisvastuun
nojalla ja mikä kuuluu

sen ulkopuolelle?

Kuka on vastuussa, jos
oppimisanalytiikan
hyödyntämisessä

ilmenee ongelmia tai
väärinkäytöksiä?

Kuka linjaa
oppimisanalytiikan

oikeaoppisesta
käytöstä opetuksen
järjestäjällä tai sen
oppilaitoksessa?

Toteutuuko
oppijoiden

yhdenvertaisuus
opetuksen järjestäjän

sisällä eri
oppilasryhmien

kesken myös tällöin?

Kuka päättää
järjestelmän
muutoksista?

Kuka organisaatiossa
päättää, mitä dataa

kerätään
analytiikkatarkoitukse

ssa?

Miten varmistetaan,
että

oppimisanalytiikan
käytössä noudatetaan

lainsäädäntöä?

Olette saaneet rahoituksen yhteiseen hankkeeseenne "YhteistyöMOOC". Nyt on ensimmäisen suunnittelupalaverin aika -
tavoittenanne on tarkentaa tavoitetila. Tehtävänne on viitekehyksen kysymysten ohjaamana tarkentaa sitä, mitä olette
oppimisanalytiikan avulla toteuttamassa ja miten sen teette.

Suunnittelupalaveri

Kenelle ja miksi Data ja sen suoja

Vastuu ja laki Muut

Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 4.4.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Mistä tiedetään, että
analytiikan tulokset
ovat luotettavia ja

analytiikan tekemät
ehdotukset

relevantteja?

Miten organisaatiot
osoittavat, että heidän

käyttämänsä
järjestelmä on yleisesti

hyväksyttyjen
ohjeistuksien

mukaisesti toteutettu?

Miten hyvin opetuksen
järjestäjä on perillä

analyysissä käytetyistä
algoritmeista?

Miten oppijan
poisjättäytymisen

mahdollisuus
huomioidaan

analysoinnissa?

Voiko opetuksen
järjestäjä ylipäätänsä

ulkoistaa
algoritminsa?

On aika testata projektinne  toimivuutta, joten päätätte suunnitella rajatun pilotin.

Voitte pilottia varten vielä tehdä pieniä muutoksia toteutukseen, mutta ennen kaikkea
teidän on hahmotettava miten varmistatte pilotilla MOOCissa tehtävän analytiikan
relevanttiuden ja kommunikoitte siitä.

Käyttäkää hyväksi alalukua 4.4 sivuilta 52-53 ja suunnitelkaa lyhyt yleiskuvaus pilotista

Pilotin suunnittelu

Tulosten luotettavuus Järjestelmän hankinta

Valinnanvapaus Ymmärrys algoritmeista

Ryhmä 3

Ryhmätyöskentelyssä kokeillaan, miten viitekehys tukee analytiikan
suunnitteluprosessia. Työskentelyn tarkoituksena on myös jakaa
kokemuksia, joten älä suotta arastele oman organisaatiosi
toimintamallien esille tuomista. Käytämme kuvitteellisia skenaarioita
ajatteluprosessin avittamiseksi.

Työskentelyssä hyödynnetään lappuja. Pohjaan on jo valmiiksi tehty
lappuja, joihin voi aloittaa kirjoittamaan klikkaamalla lappua. Uuden
lapun saat tuplaklikkaamalla olemassa olevan lapun vierestä.

Ohjeet
Korkeakoulun tutkimusprojekti pyrkii avaamaan opiskelijoiden etäopiskelun
aikaisia kokemuksia. Tutkimusasetelmassa hyödynnetään älypuhelimia, jotka
jaetaan opiskelijoille. Opiskelija saa kuukauden mittaisen tutkimusjakson
ajaksi käyttöönsä puhelimen, johon hän saa kahden tunnin välein lyhyitä
kyselyjä, joissa kysytään senhetkisiä tunteita ja kokemuksia. Opiskelijaa
kannustetaan käyttämään puhelinta myös opiskeluun ja kaikki puhelimella
tapahtuva käyttö tallennetaan tutkimusta varten. Lisäksi käytettävä ohjelmisto
tallentaa sijaintitiedot ja opiskelijaa pyydetään ottamaan kuva tilanteesta
jossa hän on. Opiskelijoiden toiminnasta pyritään myös saamaan tietoa
seuraamalla toimintaa verkko-oppimisympäristössä.

Laitevalmistaja on ilmoittautunut tutkimukseen mukaan ja haluaisi saada
tutkimusdatan käyttöönsä perehtyäkseen käyttäjien käyttäytymiseen
tarkemmin. Keskustelua käydään myös älyrannekkeita varmistavan yrityksen
kanssa, jonka laitteiden avulla voitaisiin tutkia opiskelijoiden fyysistä
aktiivisuutta ja sykevälin vaihtelua.

Skenaario: Etäopetuksen kokemukset

Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 3.1.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Kuka analytiikkaa
tekee ja kenen

hyödyksi sitä tehdään?
Miten analytiikan
tuottamaa tietoa

hyödynnetään
opetuksen järjestäjän

toiminnassa?

Tehdäänkö
analytiikkaa

opetuksen vai
tutkimuksen tarpeisiin

ja onko analytiikan
hyödyntäjänä oppija,

opettaja vai opetuksen
järjestäjän johto?

Mikä on tietosuoja-
asetuksen mukainen

käsittelyperuste?

Onko
oppimisanalytiikan
lainmukaisuuden
varmistamiseksi

käytettävissä riittävästi
resursseja?

Mitä dataa oppijoista
saa kerätä opetuksen

järjestämisvastuun
nojalla ja mikä kuuluu

sen ulkopuolelle?

Kuka on vastuussa, jos
oppimisanalytiikan
hyödyntämisessä

ilmenee ongelmia tai
väärinkäytöksiä?

Kuka linjaa
oppimisanalytiikan

oikeaoppisesta
käytöstä opetuksen
järjestäjällä tai sen
oppilaitoksessa?

Toteutuuko
oppijoiden

yhdenvertaisuus
opetuksen järjestäjän

sisällä eri
oppilasryhmien

kesken myös tällöin?

Kuka päättää
järjestelmän
muutoksista?

Kuka organisaatiossa
päättää, mitä dataa

kerätään
analytiikkatarkoitukse

ssa?

Miten varmistetaan,
että

oppimisanalytiikan
käytössä noudatetaan

lainsäädäntöä?

Olette saaneet rahoituksen yhteiseen hankkeeseenne "Etäopetuksen kokemukset". Nyt on ensimmäisen suunnittelupalaverin
aika - tavoittenanne on tarkentaa tavoitetila. Tehtävänne on viitekehyksen kysymysten ohjaamana tarkentaa sitä, mitä olette
oppimisanalytiikan avulla toteuttamassa ja miten sen teette.

Suunnittelupalaveri

Kenelle ja miksi Data ja sen suoja

Vastuu ja laki Muut

Lue ja merkitse projektin kannalta tärkeimmät kysymykset

Lue alla olevat kysymykset (viitekehyksen osa 4.4.) ja vie tähti kolmen mielestäsi
tärkeimpään kysymykseen. Käykää yhteinen keskustelu eniten huomiota saaneista
kysymyksistä.

Mistä tiedetään, että
analytiikan tulokset
ovat luotettavia ja

analytiikan tekemät
ehdotukset

relevantteja?

Miten organisaatiot
osoittavat, että heidän

käyttämänsä
järjestelmä on yleisesti

hyväksyttyjen
ohjeistuksien

mukaisesti toteutettu?

Miten hyvin opetuksen
järjestäjä on perillä

analyysissä käytetyistä
algoritmeista?

Miten oppijan
poisjättäytymisen

mahdollisuus
huomioidaan

analysoinnissa?

Voiko opetuksen
järjestäjä ylipäätänsä

ulkoistaa
algoritminsa?

On aika testata projektinne  toimivuutta, joten päätätte suunnitella rajatun pilotin.

Voitte pilottia varten vielä tehdä pieniä muutoksia toteutukseen, mutta ennen kaikkea
teidän on hahmotettava miten varmistatte pilotilla tehtävän analytiikan relevanttiuden ja
kommunikoitte siitä.

Käyttäkää hyväksi alalukua 4.4 sivuilta 52-53 ja suunnitelkaa lyhyt yleiskuvaus pilotista

Pilotin suunnittelu

Tulosten luotettavuus Järjestelmän hankinta

Valinnanvapaus Ymmärrys algoritmeista

Viitekehyksen hyödyntäminen

Miten hyödyntäisitte viitekehystä organisaatiossanne? Kenen kaikkien tulisi tutustua viitekehykseen? Mitä viitekehys tarvitsisi
vielä lisää? Miten viitekehystä pitäisi jalostaa jotta se palvelisi organisaatioita paremmin?

Oppiijan hyödyksi. Vaikka
analytiikka menee

opettajalle, niin pointti on
kai, että händatan

perusteella pystyy tukrmaan
opiskelijan oppimisprosessia.

Tietoturva organisaatioissa suht
hyvin hoidettu teknisena

asiana. mutta haasteet liittyvät
inhimilliseen toimintaan ja

virheisiin (tiedon säilyttäminen
ja jakaminen)

Vastuu on aina ylimmällä
johdolla (sivistystoimen
joht./rehtori,), joiden on

oltava hyvin perillä,
millaisia ratkaisuja kentällä
voidaan käyttää. Ei voi olla
opettajan tontilla miettiä,
onko joku oikein/väärin)

Erilaiset verkostot
oppimisanalytiikan ympärillä -

EduCloud Alliance,
eOppimiskeskus...

Oppimisen,
opettamisen,
johtamisen,

kehittämisen
tavoitteet esille ja
operationalisointi,

vasta näiden pohjalta
tulosten

luotettavuutta
voidaan arvioida

Selvitys ja ymmärrys siitä,
millaista analytiikkaa

olemassa olevat toimijat
voivat tarjota nyt ja miten

ovat valmiita sitä
kehittämään.

Kuinka paljon ja mikä
suoritus/analytiikkatiedosta on
lakisääteisesti tallennettavaa ja

missä vaiheessa tieto on ja
katsotaan olevan "nice to know" -

voiko siitä opt-outata vai ei.

Valistusta ja koulutusta
algoritmien toiminnasta,

mahdollisuuksista ja
rajoituksista, jotta

analytiikkaa haluttaisiin ja
osattaisiin käyttää oikein.

Kansallisesti
tunnetut

hyvät
käytännöt

datan
keruuseen ja
analysointiin

Verkostoyhtei
styö - jotta
kokemus

kertyy
oppilaitosten

välillä

Mahdollisuus
kustomoida
tietoa mitä

oppijalle
näytetään

Algoritmien
monimutkaisu

us vaikuttaa

Käydään läpi tiedon
kerääminen, käsittely
ja elinkaaren hallinta.

10 puhelinta
korkeakoululle -

testataan pienellä
joukolla ja varmistetaan

datan oikeellisuus

Opiskelijan data -
testataan missä

muodossa voidaan
opiskelijalle jakaa

Eettinen
hyväksyntä -
ethical board

Tarvittava tuki 
- oman instituution lakitoimisto

- yhteiset käytännöt ja
näkemykset

Etäopetuksen
kokemukset -

tutkijoiden
kiinnostus

Tietojen
yhdistäminen
- tietoaltaat

Osa
oppilaitoksen

tiedolla
johtamista -

vastuu
johtamispros
essin kautta

Yliopistojen
yhteisissä

alustoissa vai
lukiolaisten

omissa
alustoissa?

Opiskelijalle -
oma

suoritusdata

Oikeus
kieltäytyä

Viitekehyksen hyödyntäminen

Miten hyödyntäisitte viitekehystä organisaatiossanne? Kenen kaikkien tulisi tutustua viitekehykseen? Mitä viitekehys
tarvitsisi vielä lisää? Miten viitekehystä pitäisi jalostaa jotta se palvelisi organisaatioita paremmin?A
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Olet toimija oppimisanalytiikan kentällä, jolla on
monipuolista osaamista, joka ei aivan mahdu ylläoleviin
kategorioihin. Olet ehkäpä verkostoija, tutkija tai
datankerääjä. Hahmotat oppimisanalytiikan kysymyksiä
monipuolisesti oman asiantuntijuutesi kautta. Voit myös
tarkentaa, millainen asiantuntija olet.

Muu asiantuntija

Esittele itsesi
Esittele itsesi ja kirjoita nimesi lapulle. Valitse oppimisanalytiikan vahvuusalueesi
viemällä nipilappusi kohdalle oman vahvuusalueesi mukainen symboli.

Ymmärrät oppimisanalytiikan teknisen suunnittelun päälle.
Tiedät millaisia asioita tulee huomioida tietokantaa tai data-
allasta suunniteltaessa. Osaat arvioida, millaisia rajoituksia
tiedon käsittelyyn ja tallentamiseen teknologia asettaa ja
millaisia teknologioita oppimisanalytiikankäyttötapauksessa
voisi hyödyntää.

Tekninen asiantuntija

Olet oppimisen asiantuntija. Ymmärrät eri malleja, jolla
oppimista jäsennetään ja hahmotat, miten niitä voi
hyödyntää oppimisanalytiikassa. Sinulla on ymmärrys
siitä, mitä oppiminen tai opetus tarvitsee tuekseen.
Oppimisanalytiikkaa suunnitellessa kiinnität huomiota
siihen, miten suunnitelmat tukevat oppimista ja millaisen
kuvaa ne luovat oppimisest

Pedagoginen asiantuntija

Sinulla on vankka osaaminen henkilötiedoista ja yksityisyydestä.
Ymmärrät millaisia haasteita ja huomioitavia toimintamalleja on
otettava tietosuojan näkökulmasta oppimisanalytiikkaa
tehdessä. Osaat arvioida, milloin henkilötietojen käsittelyä
koskevaa toimenpidettä tulisi miettiä uudelleen ja kertoa
millaisista näkökulmista aihetta voi edistää.

Hallitset projektien ja palveluiden pyörittämisen ja hahmotat
millaisia hallinnollisia puitteita oppimisanalytiikkaa
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Ymmärrät erilaisten
yhteistyörakenteiden hyvät ja huonot puolet ja muistat
muistuttaa eri alojen huomioon ottamisesta. Vedät keskustelua
yhteen ja esität täydentäviä kysymyksiä.

Sinun vuoksesi oppimisanalytiikkaa lähdetään tekemään.
Tiedät millaisia haasteita opetuksessa ja oppimisessa on ja
osaat tuoda käytännön näkökulmaa siitä, mikä on toiminut
ja mikä ei opetus- ja oppimistilanteissa. Oppimisanalytiikka
suunniteltaessa tuot tiimin takaisin arkeen hurjemmista
unelmista ja tuot käytännön näkökulmaa.

Hallinnollinen asiantuntija

Tietosuoja-asiantuntija

Oppimisanalytiikan käyttäjä

Olet toimija oppimisanalytiikan kentällä, jolla on
monipuolista osaamista, joka ei aivan mahdu ylläoleviin
kategorioihin. Olet ehkäpä verkostoija, tutkija tai
datankerääjä. Hahmotat oppimisanalytiikan kysymyksiä
monipuolisesti oman asiantuntijuutesi kautta. Voit myös
tarkentaa, millainen asiantuntija olet.

Muu asiantuntija

Esittele itsesi

Esittele itsesi ja kirjoita nimesi lapulle. Valitse oppimisanalytiikan vahvuusalueesi
viemällä nipilappusi kohdalle oman vahvuusalueesi mukainen symboli.

Ymmärrät oppimisanalytiikan teknisen suunnittelun päälle.
Tiedät millaisia asioita tulee huomioida tietokantaa tai data-
allasta suunniteltaessa. Osaat arvioida, millaisia rajoituksia
tiedon käsittelyyn ja tallentamiseen teknologia asettaa ja
millaisia teknologioita oppimisanalytiikankäyttötapauksessa
voisi hyödyntää.

Tekninen asiantuntija

Olet oppimisen asiantuntija. Ymmärrät eri malleja, jolla
oppimista jäsennetään ja hahmotat, miten niitä voi
hyödyntää oppimisanalytiikassa. Sinulla on ymmärrys
siitä, mitä oppiminen tai opetus tarvitsee tuekseen.
Oppimisanalytiikkaa suunnitellessa kiinnität huomiota
siihen, miten suunnitelmat tukevat oppimista ja millaisen
kuvaa ne luovat oppimisest

Pedagoginen asiantuntija

Sinulla on vankka osaaminen henkilötiedoista ja yksityisyydestä.
Ymmärrät millaisia haasteita ja huomioitavia toimintamalleja on
otettava tietosuojan näkökulmasta oppimisanalytiikkaa
tehdessä. Osaat arvioida, milloin henkilötietojen käsittelyä
koskevaa toimenpidettä tulisi miettiä uudelleen ja kertoa
millaisista näkökulmista aihetta voi edistää.

Hallitset projektien ja palveluiden pyörittämisen ja hahmotat
millaisia hallinnollisia puitteita oppimisanalytiikkaa
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Ymmärrät erilaisten
yhteistyörakenteiden hyvät ja huonot puolet ja muistat
muistuttaa eri alojen huomioon ottamisesta. Vedät keskustelua
yhteen ja esität täydentäviä kysymyksiä.

Sinun vuoksesi oppimisanalytiikkaa lähdetään tekemään.
Tiedät millaisia haasteita opetuksessa ja oppimisessa on ja
osaat tuoda käytännön näkökulmaa siitä, mikä on toiminut
ja mikä ei opetus- ja oppimistilanteissa. Oppimisanalytiikka
suunniteltaessa tuot tiimin takaisin arkeen hurjemmista
unelmista ja tuot käytännön näkökulmaa.

Hallinnollinen asiantuntija

Tietosuoja-asiantuntija

Oppimisanalytiikan käyttäjä

Olet toimija oppimisanalytiikan kentällä, jolla on
monipuolista osaamista, joka ei aivan mahdu ylläoleviin
kategorioihin. Olet ehkäpä verkostoija, tutkija tai
datankerääjä. Hahmotat oppimisanalytiikan kysymyksiä
monipuolisesti oman asiantuntijuutesi kautta. Voit myös
tarkentaa, millainen asiantuntija olet.

Muu asiantuntija

Viitekehyksen hyödyntäminen

Miten hyödyntäisitte viitekehystä organisaatiossanne? Kenen kaikkien tulisi tutustua viitekehykseen? Mitä viitekehys tarvitsisi vielä
lisää? Miten viitekehystä pitäisi jalostaa jotta se palvelisi organisaatioita paremmin?

Tuhti paketti -
vaikea ajaa

monelle toimijalle
(Erityisesti

sivutoimisille)

Automatiikan
tueksi

oppijoiden
eriyttämiseen

Opettajan ja
johdon tueksi on
itsestään selvä ja
aika perinteinen,
miten saamme

analytiikkaa myös
oppilaille?

Opettamisen ja oppimisen
tavoitteet (hyvinvointi,

itseohjautvuus,
ongelmanratkaisu ym)

lähtökohtana, mitä lisäarvoa OA
näihin tuo?

Ymmärrys siitä, mitä
tietoja voidaan kerätä
ja kuka siitä päättäää.

TUTKIMUS-
SUUNNITELMA

Toimijoiden
roolit

 selvennettäv
ä

Mikä on
yritysten

kiinnostus?

Opettaja -
mitä mocissa

tapahtuu

Opiskelijalle
kuvaus
datasta

Korkekaoulut
- millainen

suosio

Automaattine
n arviointi ei

laillista -
hyväksytty/hy

lätty
kurssisuoritu

s

Korkeakoulun
johto

- tuloksien
hyödyntäminen

Mikä on
tehokasta
oppimisen
kannalta

Esimerkkiä
koodauskursseista?

Laki tai asetukset eivät ole
yksiselitteisiä, vaan vaatii tulkintaa
(ja usein neuvottelua eri tahojen

kanssa)

Opiskelijoiden ja
datan kohteen

alaikäisyys
haasteena

Oikeasuhteisuus
syntyy käyttö-
tarkoituksesta

Automaattinen
yhteenveto

oppijan
oppimisesta

Usein asioiden parissa
työskentelevät ovat
näistä asioita hyvin
perillä, mutta entäs

dataa käyttävät
opettajat?

Tutkimuslupa

Kuka
rahoittaa

tutkimuksen?
Yrityksen
tilaus vai

julkinen taho?

Automaattinen
esityö -.

opettaja tsekka

Tarvitaanko
suorituspisteitä?

Suorituspistei
tä vai ei?

Lukion opinto-
ohjauksessa

hyödynnettävä
?

tällöin
hyväksyntä
pitäisi tulla

opolta

Kenellä pääsy
dataan

Miten
houkutella

opettajia ettei
mene sieltä
missä rima

matalin(oikeasti
tarkastetaan

työ)

Arkaluonteista
dataa

- sijaintitieto
(kuinka tarkka)

- valokuvat (onko
muita henkilöitä)

Tarve pitää
perustella

Opiskelijalle
kerrottava
miten  ja

mihinanalytii
kkaa

käytetään

Suosituksena
on ettei

vapaaehtoisu
utta

käytettäisi

Käsittelyperus
te ei voi olla
suostumus

Tarvitaan
esimerkkicase

ja

Henkilö
identifioitavissa,

jotta yhdistäminen
mahdollista

Opiskelijalle -
laadullita

vertailevaa
dataa

(teemat,
suoritsumuo

dot)

Myös pseudonomisoinnin
jälkeen pienessä datassa

henkilö mahdollisesti
identifioitavissa jos joukko

pieni

Teknisten standardien ja
järjestelmien

sisäänrakennetut
ominaisuudet, joita ei ehkä

tunneta -
vahinkoporsaanreikiä
tiedon vuotamiselle

Opiskelijalle -
kannustava,
eteenpäin

vievä

Opiskelijalle -
kokemus

interaktiivisu
udesta

Terveystieto ja vastaavat
aiheet vs. suoritustieto

Mitkä
oppimateriaa
li ja -muodot

toimii
parhaiten

Organisaatioi
ssa omat

vastuuhenkil
öt

Opettajien
osaamista

tulee
määrätietoise

sti kehittää

Oltava omat
tietosuojasel

osteet
palvelulle - ei
voida käyttää
yliopistojen

yleisiä

Verkosto /
tiedon tai

kokemusten
jakaminen

Parhaiden
käytäntöjen
jakaminen

Asettaako
lukiolaisten

ikä lisä laillista
haastetta? -

kenen
lainsäädäntöä
noudatetaan

Eettisten kysymysten
tulkinta ja rakentaminen
eri toimijoiden kanssa.

"Oppimisanalytiikan
palvelumuotoilun" osana

Lainsäädännö
stä voi olla

monta
näkökulmaa

Vaikuttaa
siihen mikä
ympäristö,

missä
sijaitsevat

palvelimet ok

Opiskelija voi
milloin

tahansa perua
osallistumisen

SCORM-paketti vs
korkeakoulujen
MOOC-alusta

Esimerkkiä
digicampukse

sta

Resurssit
selkeytettävä

Vika/kriisitila
nne

vastuutus

Tutkimusongelma ja
tutkimuskysymykset

Matalan
kynnyksen
vastuutus,

nopea
toiminta

Vastuiden
selvittäminen

Kuinka kauan
tietoa

säilytetään

Välineet
vanhemmille?

Yhteys/yhteistyö
vanhemmat-

koulu

Kysymyksen
voi ymmätää

2 tavalla

Pilotin pilotti Palvelumutoilu

Luotettavuutta pitää arvioda yhdessä
käyttäjien kanssa. Kokeilujen iterointi ja

tulsoten arviointi yhteistyössä
(käyttäjät/org.kehittäjät/palveluntarjoaja).
Iteroinnin tulokset esille, mitä muutettu ja

miksi

Sijaintitieto ei välttämättä
aina tarkka. Otettava

huomioon jos sijannista
tehdään johtopäätöksiä.

Opettajien
koulutus

"Tuoteseloste"
analytiikkatoimintojen
osalta tarjoajilta - mitä
järjestelmä mittaa ja

miksi, muttai liian
yksityiskohtaisella tasolla.

Opettajien
koulutus

Opettajat
opiskelijarajapin

nan
asiantuntijoita

Merkityksellisyyd
en kokemus -

järjestelmä
otetaan omaksi

Reklamaatiok
anava

Joka
kappaaleen
jälkeen - vrt
olemassa

olevat
MOOCIt Ajan

mittaaminen

Tutkimuskysymyksiä:
- opiskelijoiden jaksaminen

opiskelun aikana
- opiskelijoiden ajankäyttö

- opiskelun ja vapaa-ajan suhde
-minkälaiset kokemukset eri

ympäristöissä

Varmistettava, saadaanko
poistettua myös

puhelinvalmistajalta osallistujan
tiedot, jos jättää tutkimuksen

kesken.

Läpinäkyvyys
datan

keräämisessä

Anonymisoitu
data

korkeakouluj
en käyttöön

Lukiolle
tarvitaan

henkilötiedon
sisältävää

tietoa
suoritusmerk
intää varten

Matalin kynnys -
digitaaliseen

oppimistympäristöön
kysely

Visualisoinnit
Konkreettiset

esimerkit

Opettajalle
tieto: mihin

tieto vaikuttaa
ja miksi tätä

tehdään

Kuvan
relevanttius

Läpinäkyvyys
ja selkeät

termit

Kansantajuise
t termit,

pursekeltua
tietoa

Läpinäkyvyyden
vaatiminen

palvelutarjoajilta

Loppukäyttäjien
kokemuksen
mittaaminen

Yhteisten
standardien
vaatiminen

myös opettajan
työn kannalta

tärkeä

Onko
kansallisella

tasolla yhteiselle
alustalle halua+

Tiivistelmä
paketille tarve

Hyvä
peruskäsityksen
saamiseen, jotta

tiimillä on
mahdollisuus
muodostaa

yhteinen käsitys
Viitekehyksen
pureskelu eri
rooleille: mitä

pitää ymmärtää
jos tekninen

ihminen, entä jos
markkinoija

Ei erillisiä
dokummentteja,

muta nostoja
dokumentin

sisällä

Check list
hankinnoista

vastaaville

Oppimisanalytiika
n valmiuden

tarkistaminen

Vastuuhenkilöt
tiedekunnittain
viitekehyksen

lukemiselle

Lisäksi
järjestelmävastuu

henkilöt

Standardointi

Useita erilaisia


