
Ohjaava
analytiikka

Kuvaileva
analytiikka

Kone-oppiminen
/ tekoäly

Tiedollajohtaminen
(pedagoginen

tiedollajohtaminen) /
tiedollinen tuki johdolle

Oppimis-
analytiikan

etiikka

Oppimisanaly-tiikkaa
koskevat säädöksetTietoallas /

tietovarasto

IDM  /IAM

Käsittelyperuste

Oppimistavoite
- kognitiivinen
- tiedollinen
- taidollinen

Yksityisyyden suoja

Analytiikan alalajit

Oppijaprofiili

Akateeminen
analytiikka

Ennustava
analytiikka

Vertaileva
analytiikka

Diagnosoivaanal
ytiikka

(oppilashuollolli
nen)

Tiedon louhinta

Klusterointi /
ryhmittely Rajapinta /

integraatio

Oppimisen
datajälki

Interventio

Seuranta

Action driven
ja data driven

Datan keräys

Datan
käsittely

Adaptiiviset
oppimateriaalit

Datapiste;
tietopiste

Oppimisjärjestel
mä

kurssi;
verkkokurssi

avoin
verkkokurssi;

MOOC

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtu

matietueiden
tallennuspaikka

e-oppimateriaali;
verkko-

oppimateriaali;
digitaalinen

oppimateriaali;  

Datalähde

Datan avaaja

Oppimistieto;
oppimisdata

Profiloiva
oppimisanalytiik

ka; profiloiva
analytiikka

Automaattinen
päätöksenteko

Oppimisana
lytiikka

Yleiskäsitteet oppimisanalytiikastaNäin sanoitan oppimisanalytiikkaaa
DOT-hankkeen sanasto

Oppimisanalytiikan lähteisiin liittyvät käsitteet

Oppimisanalytiikkaan liittyvän tiedon käsittelyyn liittyvät käsitteet
Miltä vaikuttavat nämä määritelmät? Hyödynnätkö käsitteitä tämän mukaisesti? Kirjatkaa lapuille mitä muuttaisitte tai
poistaisitte määritelmistä.

Onko oppimisdatan
esittäminen analytiikkaa

(taulukko vs kuvaaja).

Onko oppimisdata
dynaamista?

Analysoitavan tiedon
näkyminen

Oppimisanalytiikka

Automaattinen päätöksenteko

Profiloiva oppimisanalytiikka

oppimisprosessiin liittyvän datan
keräämistä, käsittelyä ja
hyödyntämistä kuten mittaamista,
raportointia ja analysoitavan ilmiön
näkyväksi tekemistä, jotta voidaan
ymmärtää ja optimoida oppimista ja
ympäristöjä, joissa oppiminen
tapahtuu

Oppimisanalytiikka:

Profiloiva oppimisanalytiikka
oppimisanalytiikan muoto ja
datan raportoinnin keino,
jossa kerätyn datan avulla
tuotetaan tietoa

Automaattinen päätöksenteko
oppimisanalytiikan muoto ja
datan raportoinnin keino, jossa
tuotettua tietoa hyödynnetään
päätöksenteon välineenä eli
datan perusteella tehdään
oppijaa koskevia päätöksiä
ilman ihmisen myötävaikutusta

Yleiskäsitteet oppimisanalytiikasta

DOT-hankkeen sanasto

Miltä vaikuttavat nämä määritelmät? Hyödynnätkö käsitteitä tämän mukaisesti? Kirjatkaa lapuille mitä muuttaisitte tai
poistaisitte määritelmistä.

Määritelmä on
suht. hyvä

Oppimisanalytiikka

Toiminto
analytiikan
pohjalta -

sisältyykö tai
tulisiko sisältyä

tällöin jo
oppimisanalytiik

an
määritelmään?

Automaattinen päätöksenteko

Puuttuu mistä ja
kenestä - kehen

profilointi
koostuu

Profiloiva oppimisanalytiikka

oppimisprosessiin liittyvän datan
keräämistä, käsittelyä ja
hyödyntämistä kuten mittaamista,
raportointia ja analysoitavan ilmiön
näkyväksi tekemistä, jotta voidaan
ymmärtää ja optimoida oppimista ja
ympäristöjä, joissa oppiminen
tapahtuu

Oppimisanalytiikka:

Profiloiva oppimisanalytiikka
oppimisanalytiikan muoto ja
datan raportoinnin keino,
jossa kerätyn datan avulla
tuotetaan tietoa

Automaattinen päätöksenteko
oppimisanalytiikan muoto ja
datan raportoinnin keino, jossa
tuotettua tietoa hyödynnetään
päätöksenteon välineenä eli
datan perusteella tehdään
oppijaa koskevia päätöksiä
ilman ihmisen myötävaikutusta

Näin sanoitan oppimisanalytiikkaaa

Miltä vaikuttavat nämä määritelmät? Hyödynnätkö käsitteitä tämän mukaisesti? Kirjatkaa lapuille mitä muuttaisitte tai
poistaisitte määritelmistä.

Datan avaaja:

rooli, jossa data ja tieto avataan
uudelleenkäyttöön julkiseen ja vapaaseen
jakeluun

Datalähde
datankäsittelyyn käytettävän aineiston
lähde.

Datapiste; tietopiste
oppimisanalytiikkaan käytettävästä
oppimisdatasta muodostetaan datasettejä,
jotka koostuvat datapisteistä (datasetissä
voi olla muutakin dataa kuin oppimisdataa),
koostuu muustakin kuin datapisteistä,
kesken > jokin asia, mitä haluamme
mittaroida

Oppimistieto; oppimisdata

oppijan toiminnan oppimisympäristöön
tuottamaa sekä oppijasta opetuksen ja
koulutuksen järjestämistä varten hallinnon
järjestelmiin kerättyä dataa ja tietoa eli
oppimiseen ja opetukseen liittyvää aineistoa

Datan käsittely

kerättyä dataa  (kohina), keskustelussa:
siivoaminen, jäsentäminen, työstäminen,
järjestäminen… jää kotiläksyksi

toiminto, jonka avulla kerätään
sähköisessä/digitaalisessa muodossa
dataa

Datan keräys:

DatalähdeDatan keräys:

Datan avaaja:

Datan käsittely

Datapiste; tietopiste

Oppimistieto; oppimisdata

Miltä vaikuttavat nämä määritelmät? Hyödynnätkö käsitteitä tämän mukaisesti? Kirjatkaa lapuille mitä muuttaisitte tai
poistaisitte määritelmistä.

opettajan tuottama digitaalinen
materiaali /aineisto ja tehtävänanto

e-oppimateriaali; verkko-
oppimateriaali; digitaalinen
oppimateriaali; 

e-oppimateriaali; verkko-oppimateriaali;
digitaalinen oppimateriaali; 

oppimisdatan tallentamiseen
käytettävä tietokanta tai järjestelmä

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtumatietueiden
tallennuspaikka:

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtumatiet
ueiden
tallennuspaikka:

oppimisjärjestelmässä oleva kurssi,
johon pääsääntöisesti kaikilla on
vapaapääsy. Pedagogiset ratkaisut
perustuvat opiskelijan
itseohjautuvuuteen ja
automaattisesti tarkistuviin
tehtäviin sekä ajasta ja paikasta
riippumattomuuteen

avoin verkkokurssi; MOOC:

avoin verkkokurssi; MOOC:

oppimisjärjestelmän sisältämä
kokonaisuus, joka sisältää tarkoituksen
mukaisen pedagogisesti ja teknisesti
suunnitellun sisällön, rakenteen ja
toteutusmallin, ja jossa opiskelija hankkii
osaamista

Kurssi; verkkokurssi:

oppimisprosessin pedagogiseen
suunnitteluun, toteuttamiseen,
seurantaan ja raportointiin käytettävä
järjestelmä, joka tukee oppimista,
opetusta ja ohjausta

Oppimisjärjestelmä:

oppijan tarpeisiin mukautuva
materiaali, joka tukee ja ohjaa
opiskelijaa yksilöllisesti kohti
parempaa oppimista

Adaptiiviset oppimateriaalit

Adaptiiviset
oppimateriaalit

Oppimisjärjestelmä:

Kurssi; verkkokurssi:

Keskustelkaa yhdessä yhteisistä käsitteistä ja niiden merkityksestä.
Kertokaa millaisin sanoin sanoititte valitsemaanne tilannetta - entä
millaisin sanoin sinä yleensä puhut oppimisanalytiikkaa? Tämän jälkeen
pohtikaa, missä tilanteissa olet tarvinnut käsitteistöä, joiden yhteinen
määritelmä oli tai olisi ollut olennainen? Mitkä käsitteet oli silloin
kyseessä? (30 min)

Näin sanoitan oppimisanalytiikkaa:

Oppimistavoite
- kognitiivinen
- tiedollinen
- taidollinen

Yksityisyyden
suoja

Analytiikan
alalajit

Profiloiva
analytiikka

Oppijaprofiil
i

Akateeminen
analytiikka

Ennustava
analytiikka

Vertaileva
analytiikka

Missä tilanteissa yhteinen käsitteistö on ollut tärkeää?

Hankinta ja
kilpailutus

(tunnistautuminen ja
tietojen

liikuttaminen)

Oppaan
kirjoitta-minen
henkilöstölle

Raportointi
(todistukset,
palautteet

ym)

Dashboard
tulkinta

-
visualisointi

Tekniset
rajapinnat

Vuorovaikutus
käyttäjien
kanssa -

kommunikointi
oppijoille

Sidosryhmät
(Työpaikkojen

edustajat)

Palveluntarjoajat -
mistä puhutaan

oppimisanalytii
kan etiikka

Tiedon
läpinäkyvyys

analytiikan
päämäärät

Big data
Yksityisyyden

suoja

Datalukutaito Arvio

Oppimistavoite

Tieto

Oppimisanalytii
kka

Tehty/valmistu
nut tehtävä

Keskustelkaa yhdessä yhteisistä käsitteistä ja niiden merkityksestä.
Kertokaa millaisin sanoin sanoititte valitsemaanne tilannetta - entä
millaisin sanoin sinä yleensä puhut oppimisanalytiikkaa? Tämän jälkeen
pohtikaa, missä tilanteissa olet tarvinnut käsitteistöä, joiden yhteinen
määritelmä oli tai olisi ollut olennainen? Mitkä käsitteet oli silloin
kyseessä? (30 min)

Näin sanoitan oppimisanalytiikkaa:

Tietoallas /
tietovarasto

Rajapinta /
integraatio

LRS
Oppimisana
lytiikalla eri

tasoja

IDM  /IAM Datalähde

Organisaati
okohtaiset

erot

Kenelle
tehdään

oppimisanal
ytiikka

Missä tilanteissa yhteinen käsitteistö on ollut tärkeää?

Puhuessa
opettajille

Tilastotieteli
jöiden
kanssa

Oppijoille
puhuttaessa

Eri termit -
eri tapa
puhua,

yhteinen
analytiikka

Johdon
kanssa

eri ikäiset
viiteryhmät

Toiminta-
askeleita

päättäessä

Valitkaa jokainen yksi tilanne alla olevista. Millaisia käsitteitä käytät toteuttaessasi oppimisanalytiikkaa tässä
tilanteessa? Etsi tilanne alta, kirjoita nimesi ihmishahmon alle ja listaa käsitteitä lapuille (5 min).

Tilanteet:
- Suunnittelemme oppijan ja opettajan dashboardia eri oppimistavoitteiden seuraamiseksi
- suunnittelemme tietojen yhdistämistä eri oppimisalustoista ja muista järjestelmistä
- Suunnittelemme adaptiivisia oppimateriaaleja
- Kirjoitamme organisaatiollemme opasta siitä, mitä kaikkea tulisi tietää oppimis (ja koulutus) analytiikasta

Suunnittelemme oppijan ja opettajan dashboardia eri oppimistavoitteiden seuraamiseksi

Suunnittelemme tietojen yhdistämistä eri oppimisalustoista ja muista järjestelmistä

Suunnittelemme adaptviisia oppimateriaaleja

Tietoallas

IdM

MyData

Integraatio

Tietosuoja
Ydintiedon

hallinta (MDM)

Tietovarasto

IAM

LRS

Tietosuoja,
GDPR

Rajapinta

Analyysi
Tiedonsiirto

Data

Kirjoitan organisaatiolleni opasta siitä, mitä jokaisen tulee tietää oppimis (ja koulutus) analytiikasta

Mittaristo

Profilointi

tilastotiede,  vs
analytiikka

Analytiikan
tarkoitus,

käyttötapa lain
mukaan, eetiset

rajoitukset

Koulutuksen
analytiikka-eri
tasot yliopiston
organisaation
mukaan aina

opiskelijan
oppimisanalytii

kka tasolle

Opetus/arviointi/oppiminen

GDPR/TSL
käsittelyperuste
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Tiedollinen
tavoite

Soveltaminen

Kognitiivinen
tavoite

Itseohjautuvuus

Taitotavoite
Ymmärrys

Valitkaa jokainen yksi tilanne alla olevista. Millaisia käsitteitä käytät toteuttaessasi oppimisanalytiikkaa tässä
tilanteessa? Etsi tilanne alta, kirjoita nimesi ihmishahmon alle ja listaa käsitteitä lapuille (5 min).

Tilanteet:
- Suunnittelemme oppijan ja opettajan dashboardia eri oppimistavoitteiden seuraamiseksi
- suunnittelemme tietojen yhdistämistä eri oppimisalustoista ja muista järjestelmistä
- Suunnittelemme adaptiivisia oppimateriaaleja
- Kirjoitamme organisaatiollemme opasta siitä, mitä kaikkea tulisi tietää oppimis (ja koulutus) analytiikasta

Suunnittelemme oppijan ja opettajan dashboardia eri oppimistavoitteiden seuraamiseksi

Suunnittelemme tietojen yhdistämistä eri oppimisalustoista ja muista järjestelmistä

Suunnittelemme adaptviisia oppimateriaaleja

validius

olennaiset
datapisteet

Oppijan
identiteetti

RajapinnatTavoitteet

Tapahtuma

Saavutus

Tavoite

Suoritus

Opintosuorite

Käyttöaste

Tiedolla
johtaminen

Oppijan
identiteetti

Tietosuoja data

henkilötiedot

visualisointi

profiloiva
analytiikka

automaattinen
päätöksenteko

tietosuoja

Valitse 3-8 sanaa, jotka koet oleellisimmaksi oppimisanalytiikan sanastolle.
Vie tähti näiden sanojen kohdalle.

Valitse 3-8 sanaa, jotka koet oleellisimmaksi oppimisanalytiikan sanastolle.
Vie tähti näiden sanojen kohdalle.

Datan keräysDatan käsittely

Profiloiva
oppimisanalytiik

ka; profiloiva
analytiikka

Automaattinen
päätöksenteko

Oppimisanalytiik
ka

Oppimistieto;
oppimisdata

Adaptiiviset
oppimateriaalit

Datapiste;
tietopiste

Oppimisjärjestel
mä

kurssi;
verkkokurssi

avoin
verkkokurssi;

MOOC

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtu

matietueiden
tallennuspaikka

e-oppimateriaali;
verkko-

oppimateriaali;
digitaalinen

oppimateriaali;  

Datalähde

Datan avaaja

opettajan tuottama digitaalinen
materiaali /aineisto ja tehtävänanto

e-oppimateriaali; verkko-
oppimateriaali; digitaalinen
oppimateriaali; 

e-oppimateriaali; verkko-oppimateriaali;
digitaalinen oppimateriaali; 

oppimisdatan tallentamiseen
käytettävä tietokanta tai järjestelmä

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtumatietueiden
tallennuspaikka:

LRS-järjestelmä;
oppimistapahtumatiet
ueiden
tallennuspaikka:

oppimisjärjestelmässä oleva kurssi,
johon pääsääntöisesti kaikilla on
vapaapääsy. Pedagogiset ratkaisut
perustuvat opiskelijan
itseohjautuvuuteen ja
automaattisesti tarkistuviin
tehtäviin sekä ajasta ja paikasta
riippumattomuuteen

avoin verkkokurssi; MOOC:

avoin verkkokurssi; MOOC:

oppimisjärjestelmän sisältämä
kokonaisuus, joka sisältää tarkoituksen
mukaisen pedagogisesti ja teknisesti
suunnitellun sisällön, rakenteen ja
toteutusmallin, ja jossa opiskelija hankkii
osaamista

Kurssi; verkkokurssi:

oppimisprosessin pedagogiseen
suunnitteluun, toteuttamiseen,
seurantaan ja raportointiin käytettävä
järjestelmä, joka tukee oppimista,
opetusta ja ohjausta

Oppimisjärjestelmä:

oppijan tarpeisiin mukautuva
materiaali, joka tukee ja ohjaa
opiskelijaa yksilöllisesti kohti
parempaa oppimista

Adaptiiviset oppimateriaalit

Adaptiiviset
oppimateriaalit

Oppimisjärjestelmä:

Kurssi; verkkokurssi:

Datan avaaja:

rooli, jossa data ja tieto avataan
uudelleenkäyttöön julkiseen ja vapaaseen
jakeluun

Datalähde
datankäsittelyyn käytettävän aineiston
lähde.

Datapiste; tietopiste
oppimisanalytiikkaan käytettävästä
oppimisdatasta muodostetaan datasettejä,
jotka koostuvat datapisteistä (datasetissä
voi olla muutakin dataa kuin oppimisdataa),
koostuu muustakin kuin datapisteistä,
kesken > jokin asia, mitä haluamme
mittaroida

Oppimistieto; oppimisdata

oppijan toiminnan oppimisympäristöön
tuottamaa sekä oppijasta opetuksen ja
koulutuksen järjestämistä varten hallinnon
järjestelmiin kerättyä dataa ja tietoa eli
oppimiseen ja opetukseen liittyvää aineistoa

Datan käsittely

kerättyä dataa  (kohina), keskustelussa:
siivoaminen, jäsentäminen, työstäminen,
järjestäminen… jää kotiläksyksi

toiminto, jonka avulla kerätään
sähköisessä/digitaalisessa muodossa
dataa

Datan keräys:

Datalähde
Datan keräys:

Datan avaaja:

Datan käsittely

Datapiste; tietopiste

Oppimistieto; oppimisdata

Oppimisanalytiikan lähteisiin liittyvät käsitteet

Oppimisanalytiikkaan liittyvän tiedon käsittelyyn liittyvät käsitteet

Kirjoitan organisaatiolleni opasta siitä, mitä jokaisen tulee tietää oppimis (ja koulutus) analytiikasta

Tilastotieteiden ja
tekoälyn puolelta
olevaa sanastoa

Koulutuksen
analytiikka Raja

tilastointiin

Tämän
kääntämine
n opettajien

kielelle

Opintohallin
no vs

käytännön
kieli (Esim.

kurssi
ammatillises

sa) Myös Pepissä
(siellä

toteutuksia ja
opintojaksoja)

Diagnosoiva
analytiikka

(oppilashuol
lollinen)

Ohjaava
analytiikka

Kuvaileva
analytiikka

Kone-
oppiminen /

tekoäly

Eri
tuotteiden

vertailu

Eri
tietolähteiden

yhdistäminen ja
vertailu

rajapinnat

tietosuoja

Opintojen
eteneminen

Tiedon louhinta

Käyttäjän
suostumus

Klusterointi
/ ryhmittely

Indikaattori

Seuranta

Oppimisen
datajälki

Tiedollajohtaminen
(pedagoginen

tiedollajohtaminen)

Opintohallin
tojärjestelm

äEdistyksen
seuranta

Oppimis-
analytiikan

etiikka

Ennustava/e
nnakoiva

analytiikka

Interventio

Automaattinen
päätöksenteko

Oppimisanaly-
tiikkaa koskevat

säädökset

Eri lähteet:
työpaikka,

LRS,
oppimisalus

ta

Tiedolla
johtaminen
/ tiedollinen
tuki johdolle

Datadriven
ja

actiondriven

Oppimistavoite
- kognitiivinen
- tiedollinen
- taidollinen

Yksityisyyden suoja

Analytiikan alalajit

Oppijaprofiili

Akateeminen
analytiikka

Ennustava
analytiikka

Vertaileva
analytiikka

Diagnosoivaanal
ytiikka

(oppilashuollolli
nen)

Ohjaava
analytiikka

Kuvaileva
analytiikka

Kone-oppiminen
/ tekoäly

Tiedon louhinta

Klusterointi /
ryhmittely

Tiedollajohtaminen
(pedagoginen

tiedollajohtaminen) /
tiedollinen tuki johdolle

Oppimis-
analytiikan

etiikka

Oppimisanaly-tiikkaa
koskevat säädöksetTietoallas /

tietovarasto

Rajapinta /
integraatio

IDM  /IAM

Oppimisen
datajälki

Interventio

Seuranta

Action driven
ja data driven

tiedon louhinta

Käsittelyperuste

Erotettavissa kaksi
prosessivaihetta

(kerätään dataa ja
tehdään

jotain/toteutetaan
lakisääteistä tai muuta

tehtävää) - looppi
Opetuksen

kehittäminen
sisäänrakenne

ttu

Huomioihan
epäformaalin

opetuksen myös
(vapaa sivistystyö)?

Huomioihan että
oppimisanalytiikan

tekijä voi olla
yksittäinen

henkilö?

Huomioko
riittävästi
academic

analyticsin?
(oppimispros

essi)

Yksinkertaisessakin
tilanteessa on tehty

päätöksiä datan käytöstä ja
esittämisestä

Jotakin puuttuu -
profiloivan
määritelmä

puuttuu

Muualta tuleva
data kuin

oppimisprosessi
sta? (esim.

säätiedot tai
demografiatiedo

t)

Luokitellaan
yksilöt ryhmiin
ominaisuuden
tai toiminnan
perusteella

Tietosuoja
Koulutustoimijoi

den tarve

+ Suhteessa
mihin (esim.

profiilit)

Millainen tieto
-täsmennys

Toisaalta määritelmien
hierarkisuus - tämä
oppimisanalytiikan
muoto, joten datan

määrittely voi tulla jo
oppimisanalytiikan

määritelmässä

Rajautuuko
termi

pelkästään
oppimisanal

ytiikkaan?

Oppimisdata

DOT määritelmä
oppimisdatalle:oppijan

toiminnan
oppimisympäristöön

tuottamaa sekä oppijasta
opetuksen ja koulutuksen

järjestämistä varten
hallinnon järjestelmiin

kerättyä dataa ja tietoa eli
oppimiseen ja opetukseen

liittyvää aineistoa

Rajautuuko
termi

pelkästään
oppimisanal

ytiikkaan?

Tietosuojater
mistöä

Toisaalta
oppimisanalytii
kassa erityisiä
käyttöä esim.
adaptiiviset

oppimateriaalit

Pitäisikö oppimisdatan
käsitettä pilkkoa?

Hyvinvointia koskeva data?

Oppimisen suoriutumista
koskeva

Oppimisanalytiika
ssa omat
tarpeensa

automaattiselle
päätöksenteolle

Onko terminä
liian jyrkkä

oppimisanalytiik
ka

tarkoituksessa?

Tuettu
päätöksenteko

Automaattinen
päätöksenteko käsite

viittaa suoraan
GDPR:ään

Tekoäly tuettu
arviointi

Avustettu/avusta
va

oppimisanalytiik
ka/analyysi

Vaihtoehtoisia
termejä:

Onko
oppimisanalyt

iikan sisällä
vai meneekö

muuhun
tekoälyyn

Oppimisanalytii
kan etiikka


