
Palaute ja analytiikka

Kenneth Vuorinen, CEO
Aleksi Tarvainen, Senior Executive

itslearning Oy



Opiskelijan 
kokemus 
palautteen 
riittävyydestä 
(AMK)

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019

AMK-kyselypalautteet (vipunen)

Saamani palaute auttoi minua selvittämään asioita, joita en ollut muuten ymmärtänyt.

Vertaisarviointia käytettiin onnistuneesti tukemaan kehittymistäni palautteen antajana ja vastaanottajana

Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä

Kaikkien vastausten keskiarvo
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Kandipalautteet (vipunen)

Olen saanut riittävästi palautetta oppimisestani

Saamani palaute on auttanut minua kehittämään opiskelutapojani

Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani

Opintojaksojen oppimistehtävistä saamani palaute on auttanut minua selvittämään asioita, joita en ole täysin
ymmärtänyt

Kaikkien vastausten keskiarvo



Oppimis-
tavoitteet

Tavoitteet, 
check!

Tavoitteet
…..

Tavoitteet
?????



OPPIMINEN

Kokonaisvaltaisesti pedagoginen

lähestyminen

itslearning on oppimisen 
ohjausjärjestelmä



Oppimis-
tavoitteet

Itsearviointi

Verta isarviointi

Ohjaaminen

Kurss iarviointi

Formatiivinen 
ja  numeerinen 

palaute

Dia logi

Palaute hallitusti ja automaattisesti 

perille:
- Kurssiarviointi

- Vertaisarviointi, itsearviointi

- Numeerinen, formatiivinen
- Suoraan tehtäväpalautuksiin

- Chat, foorumit, blogit, videot, Teams

- Arviointi portfoliossa



Miten oppimisanalytiikka 

toimii opettajan tukena?



Oppimisanalytiikan onnistunut hyödyntäminen 

osana palautteenantoa

Aktivointi, 

motivointi ja 

navigointi

Mahdollisuus 

proaktiiviseen 

reagointiin

Kehittämis-

kohteiden 

tunnistaminen; 

AI, BI jne.

“Data is the new

gold” – miten ja 

mihin tietoa 

hyödynnetään?

Ei vaadi 

lisätyötä 

opettajalta ☺

Voimavarojen

kohdentaminen

oikeaan paikkaan

oikea-aikaisesti
Läpinäkyvyys 

opettajalle ja 

opiskelijalle



● Oppijalle: Oman oppimisen

seuranta ja reagointi

● Opettajille/ohjaajille: täysi

läpinäkyvyys jokaisen oppijan

edistymiseen

● Oppilaitosjohdolle: BI-tason

tiedolla johtamisen ja 

toiminnan kehittämisen

työväline

100 % reaaliaikainen

läpinäkyvyys



Opettajan yleisnäkymä

?



Opettajan näkymä – edistyminen kurssilla



Pian saatavilla
- Notify Me

• Opettaja määrittää haluamansa
parametrit suoraan työkalussa

• esim. kurssilla käytetty aika ja saadut
tehtäväarvosanat

• Läpileikkaus em. parametrien
perusteella

• Automaattinen raportointi opettajalle
yksilötason menestyksestä ja 
edistymisestä

• Työkalu proaktiiviseen reagointiin, 
motivointiin ja palautteen antoon

• Säästää opettajan aikaa ja vaivaa



Kiitos! Kysymyksiä?


