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Johda tiedolla
Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, 
jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja 
auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden 
etenemistä, selvitä miten opetussuunnitelma 
toteutuu tai selaile erilaisia yhteenvetoja, 
jotka kokoavat yhteen paljon puhuvaa tietoa 
käytöstänne. Valmiiden yhteenvetojen lisäksi 
voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne 
sopivia raportteja. 

DATA 
SHEET



Oppilaitosjohto haluaa tietää miten oppijat 
pärjäävät, millä alueilla on ongelmia ja miten 
opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan. 
Lisäksi oppilaitosjohtoa kiinnostaa millaisia 
sisältöjä oppijoille tarjoillaan ja millaisia 
arviointimenetelmiä käytetään. Tietohallinto 
tarvitsee tiedon alustan käyttöasteesta, jotta 
voi esimerkiksi kohdistaa koulutusta tai muita 
resursseja tietylle käyttäjäryhmälle. 

Rehtoria hyödyttää tieto niistä opettajista 
joiden oppijoilla on vaikeuksia saavuttaa 
asetetut tavoitteet. Rehtorin on helppo yhdellä 
silmäyksellä havaita millaista tukea opettajat 
ja oppijat tarvitsevat ja millaisilla alueilla on 
ongelmia. 
 
Parhaimmillaan itslearningin raportit tukevat 
päätöksenteossa. Dataa analysoimalla saadaan 
niin määrällistä kuin laadullistakin tietoa käytöstä. 
Tämä auttaa ohjaamaan tukea oikeisiin paikkoihin 
ja edistää yhteistä tavoitettamme: mahdollistaa 
hyvä oppiminen. 



Raportin tyyppi Ilmainen kaikille asiakkaille Datan lähde Kenellä on pääsy?

Tallennustila Koko toimipaikka Järjestelmänvalvojat

Sisäänkirjautumisraportti Koko toimipaikka Järjestelmänvalvojat

Kurssiraportit Kurssit
Kurssin opettajat, 

Järjestelmänvalvojat

Oppijan suoritukset Yksittäiset oppijat
Oppijat, Opettajat, 

Vanhemmat, 
Järjestelmänvalvojat

Raportointi ja analytiikka 
(sis. Data Warehouse API)

Lisämaksullinen Koko toimipaikka Järjestelmänvalvojat

Katsotaan mitä kaikkea voit nähdä...

Oppijoiden sitoutuminen

• Seuraa sitoutumista 
kouluittain, rooleittain tai hae 
käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät 
koulutuksesta tai tuesta.

• Selvitä toteutuuko 
”opiskele missä ja milloin 
tahansa” seuraamalla 
kirjautumisajankohtia.

• Tutustu yksityiskohtaisiin 
raportteihin käyttäjien 
aktiivisuudesta.

Opetussuunnitelman 
toteutuminen

• Varmistu opetusmenetelmien 
monipuolisuudesta 
analysoimalla kursseilla 
käytettyjä sisältöjä ja 
aktiviteetteja.

• Seuraa kuinka paljon 
opetussuunnitelman tavoitteita 
on kytketty kurssien sisältöihin, 
aktiiviteetteihin ja arviointiin.

• Etsi tyypillisiä käyttötapoja 
vertailemalla eniten ja vähiten 
käytettyjä sisältötyyppejä.

• Tutki yksittäisten tavoitteiden 
saavuttamista ja löydä alueet 
joissa tarvitaan tukea.

Oppijan eteneminen

• Vertaile oppijoiden etenemistä 
koulujen ja kurssien välillä tai 
oppimistavoitteittain.

• Tutustu yksityiskohtaiseen 
kuvaukseen oppimistavoitteiden 
saavuttamisesta suhteessa 
aikaan.

• Tarkastele yksittäisen 
oppijan etenemistä 
suhteessa saavutettuihin 
oppimistavoitteisiin. 



Työkalusi tiedolla johtamiseen
Tarjoamamme raportit ovat malleja, joita voidaan muokata tai joiden lisäksi voidaan valmistaa kokonaan uusia asiakkaan 

toivomia näkymiä – kuten haluatte!

Tahdotko tietää millaiset 
sisällöt ja aktiviteetit ovat 
käytetyimpiä ja miten niitä 
käytetään?

• Tilastotietoa erilaisista kurssien 
elementeistä ja niiden käytöstä. Vertaile 
ryhmiä ja kursseja toisiinsa.

• Erottele tehtävät jotka sisältävät arvioinnin 
sisällöstä jota ei arvioida.

• Suodata datasta haluamasi ryhmät, kurssit, 
sisältötyypit tai aktiviteetit. 

Työskennelläänkö kursseilla 
tavoitteellisesti?

• Yhteenveto oppimistavoitteiden 
kytkemisestä kursseille, suunnitelmiin, 
kurssin sisältöihin ja arviointiin.

• Vertailee organisaatioita, ryhmiä, kursseja 
tai oppimistavoitteita toisiinsa.

• Suodata näkymästä haluamasi ryhmät, 
kurssit tai oppimistavoitteet.

Tahdotko 
yhteenvedon 
kurssivierailuista?

• Kurssivierailujen määrä 
vuorokaudenajan, roolin 
tai viikonpäivän mukaan 
ryhmiteltynä.

• Suodata datasta haluamasi 
ajanjakso, ryhmä tai tietyt 
kurssit.



Tarvitsetko tietoa 
oppimistavoitteiden 
saavuttamisesta 
organisaatioittain tai kurssien 
ja luokkien tasolla?

• Vertaile oppimistavoitteiden saavuttamista 
koulujen, ryhmien, luokkatasojen tai 
yksittäisten oppijoiden välillä.

• Yksityiskohtainen kuvaus opiskelijan 
etenemisestä tavoitteiden saavuttamisesta 
ja osaamisen karttumisesta.

• Osaamisen kertyminen suhteessa aikaan.

• Suodata ja järjestä saavutettujen 
tavoitteiden perusteella.

Tahdotko tietää 
kuka kirjautui?

• Tutki sisäänkirjautumisten 
määriä rooleittain, 
kellonajan tai viikonpäivän 
mukaan.

• Suodata datasta haluamasi 
ajanjakso tai ryhmä.

Tahdotko tietoa 
käyttäjien 
aktiivisuudesta?

• Seuraa trendejä 
sisäänkirjautumisessa ja 
tilien aktiivisuudessa tietyn 
ajanjakson kuluessa.

• Valitse haluamasi ajanjakso 
ja vertaa ryhmiä toisiinsa.
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Kuinka voimme auttaa sinua...
Ottamalla itslearningin käyttöön, saat muutakin kuin oppimisen ohjausjärjestelmän. Saat 

kumppanin, joka toimii yhden luukun palvelumallilla. Keskitä opetussuunnitelman hallinta, 
oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja ohjaus yhteen paikkaan ja kehitä toimintaasi 

tietoon perustuen. Lue lisää verkkosivuiltamme.


