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Opiskelun tukeminen
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Oppimiskokonaisuuden tavoitteet
q Tavoitteet on vuosiluokkaistettu

oppiaineittain opetussuunnitelmassa

q Oppimiskokonaisuudelle valitaan yksi tai 
useampi opetussuunnitelman osoittama 
tavoite

q Valitut tavoitteet liittyvät laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteisiin

q Valitut tavoitteet liittyvät 
opetussuunnitelman määrittämiin sisältöihin



Arvioinnin suunnittelu
Suunnitellaan valittujen 
opetussuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisen arviointi. Arviointia 
ohjataan tuottamaan tietoa

q Oppimisen arvioinnista
q Osaamisen arvioinnista
q Työskentelyn arvioinnista



Oppimisympäristöjen ja työtapojen 
valinta
q Kuvataan työtavat joilla valitut 

oppimistavoitteet voidaan saavuttaa
q Oppimateriaalin liittäminen
q Aikataulutetaan oppimiskokonaisuus
q Valitaan muut fyysiset resurssit 

(laitteet, tilat, ym)
q Valitaan sähköiset 

oppimisympäristöt ja palvelut sekä 
sovellukset



Koulutuksen järjestäminen

Oppimiskokonaisuuden 
suunnitelma

Oppimiskokonaisuuden suunnitelman tuottama data

Tavoitteiden ja sisältöjen 
määrittely

Arvioinnin suunnittelu

Oppimisympäristöjen ja 
työtapojen valinta

Oppimiskokonaisuuden perustiedot
Oppimiskokonaisuuden yksilöivä tunniste
Suunnitelman tekijä
Oppiaine (ePerusteet)
Perusopetuksen vuosiluokka/Lukion opintojakso
OPS tavoitteet (ePerusteet-järjestelmästä)
OPS Laaja-alaisen osaamisen alueet (ePerusteet-järjestelmästä)
OPS sisältöalueet (ePerusteet-järjestelmästä)
Oppimiskokonaisuuden laajuus oppitunteina

Oppimiskokonaisuuden arviointisuunnitelma (arviointimerkinnät)
Arviointimerkintään liitetyt OPS-tavoitteet (suunnitelman tavoitteista 1-n)
Arviointimerkinnän tyyppi: työskentely, oppiminen, osaaminen (yksi näistä)
Arviointimenetelmä: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi, arviointikeskustelu, koe jne
(valitaan etukäteen määritetyistä tavoista)
Arviointimerkinnän kuvaus: opettajan määrittämä teksti
Arviointipalvelu: (mahdollisesti arvioinnissa käytetty kolmannen osapuolen palvelu, 
teksti/kuvaus/linkki)

Oppimiskokonaisuuden aihekokonaisuudet (1-n)
Aihekokonaisuuteen liittyvät tavoitteet (1-n oppimiskokonaisuuden tavoitteista)
Aihekokonaisuuteen liittyvät sisältöalueet (1-n oppimiskokonaisuuden sisältöalueista)
Aihekokonaisuuteen liittyvät laaja-alaisen osaamisen alueet (1-n oppimiskokonaisuuden L-
alueista)
Aihekokonaisuuteen opettajan liittämät arviointitapahtumat
Aihekokonaisuuden yleiskuvaus
Valitut oppimista tukevat materiaalit (linkkeinä)
Valittu oppimisympäristö (tekstinä/linkkinä tieto suunnitelman tekijän käyttämästä sähköisestä 
oppimisympäristöstä)
Aihekokonaisuuden teema (1-n)



xAPI ja rajapinnat
DigiOnessa



Oppimiskokonaisuuden perustiedot
Oppimiskokonaisuuden yksilöivä tunniste
Suunnitelman tekijä
Oppiaine (ePerusteet)
Perusopetuksen vuosiluokka/Lukion opintojakso
OPS tavoitteet (ePerusteet-järjestelmästä)
OPS Laaja-alaisen osaamisen alueet (ePerusteet-järjestelmästä)
OPS sisältöalueet (ePerusteet-järjestelmästä)
Oppimiskokonaisuuden laajuus oppitunteina

Oppimiskokonaisuuden arviointisuunnitelma (arviointimerkinnät)
Arviointimerkintään liitetyt OPS-tavoitteet (suunnitelman tavoitteista 1-n)
Arviointimerkinnän tyyppi: työskentely, oppiminen, osaaminen (yksi näistä)
Arviointimenetelmä: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi, arviointikeskustelu, koe jne.
Arviointimerkinnän kuvaus: opettajan määrittämä teksti
Arviointipalvelu: (mahdollisesti arvioinnissa käytetty kolmannen osapuolen palvelu, 
teksti/kuvaus/linkki)

Oppimiskokonaisuuden aihekokonaisuudet (1-n)
Aihekokonaisuuteen liittyvät tavoitteet (1-n oppimiskokonaisuuden tavoitteista)
Aihekokonaisuuteen liittyvät sisältöalueet (1-n oppimiskokonaisuuden sisältöalueista)
Aihekokonaisuuteen liittyvät laaja-alaisen osaamisen alueet (1-n oppimiskokonaisuuden L-alueista)
Aihekokonaisuuteen opettajan liittämät arviointitapahtumat
Aihekokonaisuuden yleiskuvaus
Valitut oppimista tukevat materiaalit (linkkeinä)
Valittu oppimisympäristö 
Aihekokonaisuuden teema (1-n)

DigiOne julkaisee nämä tiedot
oppimiskokonaisuudesta rajapintana

à Ovat siis oppimisympäristöjen käytettävissä

à xAPI:n näkökulmasta 
oppimiskokonaisuuden yksilöivä tunniste on 
kriittinen



xAPI

• The Experience API (xAPI) allows statements of experience (typically learning experiences, but they could be 
anything) to be delivered to and stored securely in a Learning Record Store. (https://xapi.com/tech-overview/)

• à xAPI DigiOne:n näkökulmasta: DigiOne haluaa koostaa yhteen oppimistapahtumat eri 
oppimisympäristöistä ja muista oppimiseen liittyvistä palveluista, jotta sekä oppijalle, opettajalle että 
huoltajalle muodostuisi kokonaisvaltainen näkemys oppijan tekemisestä ja keskeiset 
tapahtumat/suoritukset saadaan tallennettua keskitetysti

• Rakenne
• Actor, Verb, Object, Result, Context (https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI.md)

• à Kuka teki, mitä teki, mihin tekeminen kohdistui, mikä oli tekemisen tulos, mitä muuta tekemiseen liittyi?

https://xapi.com/tech-overview/
https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI.md


xAPI / actor DigiOnessa

"actor": {
"firstName": "Etunimi",
"allFirstNames": "Kaikki etunimet",
"lastName": "Sukunimi",
"schoolName": "Koulun nimi",
"schoolCode": "Koulun koodi",
"municipalityName": "Kunnan nimi",
"municipalityCode": "Kuntakoodi",
"class": "Luokka (esim. 8A tai 3B)",
"classLevel": "Luokka-aste (esim 8 tai 3)",
"oid": "Oppijanumero"
}

Actorin tiedot MPASSid-tietomallin mukaan!



xAPI / verb DigiOnessa

DigiOne:ssa käytettävät verbit pitää määritellä yhdessä
kaikkien toimijoiden kanssa DigiOne:n xAPI-rekisteriin

"verb": {
"id": "URI toimintoon (esim. 
http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed)",
"display": {

"en-GB": "completed",
"fi-FI": "suoritti",
"sv-SV": "erlade"
}

}

xAPI:ssa verbit perustuvat yhteiseen rekisteriin listatuista verbeistä
à Vältetään päällekkäiset verbit (synonyymit) à Verbit siis jaettuja kaikkien kesken
à Ideana määrittää DigiOnelle oma xAPI-rekisteri



xAPI / object DigiOnessa

DigiOne:ssa käytettävät objekti pitää määritellä DigiOne:n xAPI-rekisteriin.

à Toimijoiden tulee voida lisätä omia objektejaan
DigiOne:n xAPI-rekisteriin (objektit ovat toimijakohtaisia)

"object": {
"id": "URI objektiin (samalla tavalla kuin 
verbillä)",
"definition": {
"name": {

"en-GB": "Name of the object",
"fi-FI": "Objektin nimi",
"sv-SV": "Namn av objekt"
},

"description": {
"en-GB": "description of the

object",
"fi-FI": "Objektin Kuvaus",
"sv-SV": "beskrivning av objekt”
},
"type": "URI objektin tyyppiin.",

},
"objectType": "Activity"

}



xAPI / result DigiOnessa

• Tulokset tarvittaessa (kaikki tiedot ovat siis optionaalisia, ei pakollisia)

• Score à raw=tulos, min=minimimäärä, max=maksimimäärä

• writtenAssessment = Kirjallinen arvio

• success = Onko suoritus hyväksytty vai ei (true/false)

• completion = Suorittiko aktori tapahtuman loppuun saakka vai ei (true/false)

• duration = Suorituksen kesto
• Formaatti on ISO 8601 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Durations) 

"result": {
"score": {

"raw": 82,
"min": 0,
"max": 100
},

"writtenAssessment":"Kirjallinen arvio",
"success": true,
"completion": true,
"duration": "P0Y0M0W0DT2H15M0.00S"

}



xAPI / context DigiOnessa

Oppimiskokonaisuuden ID
Oppimisympäristön/palvelun tulee tietää mihin DigiOne:n
Oppimiskokonaisuuteen tapahtuma liittyy 
à Vain tällä tavalla xAPI-tapahtumat (oppimistapahtumat) pystytään liittämään
Tietylle oppijalle (actor) tiettyyn oppimiskokonaisuuteen

Subject = Oppiaine. Pitää perustua koodistoon
esim. https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/koskioppiaineetyleissivistava/latest

"context": {
"oppimiskokonaisuudenId":"123456789",
"subject": {

"subjectCode": "Oppiaineen koodi",
"subjectName": {
"en-GB": "Name of the subject",
"fi-FI": "Oppiaineen nimi",
"sv-SV": "Namn av ämne"
}

},
}

Lisäksi tarvitaan tapahtuman aikaleima

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/koskioppiaineetyleissivistava/latest




xAPI / Yhteenveto

DigiOne
xAPI - LRS (Learning Record Store)

Oppimisympäristö 
X

Oppimisympäristö 
Y

Oppimisympäristö 
Z

Oppimisen palvelu 
A

Oppimisen palvelu 
B

Oppimisen palvelu 
C

xAPI-tapahtuma

xAPI-tapahtuma

xAPI-tapahtuma

xAPI-tapahtuma

xAPI-tapahtuma

xAPI-tapahtuma



Oppimiskokonaisuuden 
yhteenveto

Näkymä oppimisen edistymiseen



Opiskelu ja opettaminen
q Oppilas ja huoltaja saavat näkymän 

oppimiskokonaisuuksiin
q Oppilas ja huoltaja näkevät 

suunnitellut arviointitavat 
etukäteen

q Oppilas voi asettaa tavoitteensa 
oppimiskokonaisuuden 
tavoitteiden suunnassa

CC0 pxhere.com



Opiskelun ohjaus
q Oppimaan oppimisen taitojen 

ohjaaminen
q Suunnitellun oppimisen tuen 

soveltaminen
q Oppimisen edistymisen 

seuranta
q Yhteistyötaitojen edistäminen
q Oppijan toimijuuden 

edistäminen
CC0 pxhere.com



Oppimiskokonaisuuden arviointi
q Suunniteltua arviointia 

toteutetaan 
oppimiskokonaisuuden aikana

q Järjestelmät keräävät tiedon 
kaikille käyttäjille

q Arviointipäiväkirjat
q Portfolio
q DigiCV
q Todistukset

Wikimedia commons



Tiedolla ohjaaminen
q Tietomallin rakenteeseen 

sidottu data
q Datan uudelleen käyttö

q Yhteistyö
q Jakaminen

q Tiedolla ohjaaminen CC0 pxhere.com



Opettajan arviointityö
Opiskelu- ja oppimisdata: 

Opiskelua ja oppimista kuvaavan 
tiedon kerääminen eri lähteistä yhteen 

näkymään (DigiOne LRS)

Suoritusten kirjaaminen:
Osaamisen arviointi, 
suoristusten kirjaaminen 
tietovarantoon (KOSKI)

Oppimisen tukeminen:
Oppimisen ja työskentelyn 

arviointi, oppimisen ohjaaminen ja 
oppijan tukeminen

§ Eri palveluiden tuottamat ”learning recordit”
§ Oppimisanalytiikan avulla muodostetut 

”learning recordit”
§ Oppimiskokonaisuuteen liittyvän datan 

näyttäminen oppijalle, opettajalle ja 
huoltajalle

§ Datan esittäminen kullekin roolille 
merkityksellisessä muodossa

§ Kertyneen oppimisen datan mahdollistavan 
oppimisanalytiikan avulla

§ Oppija pystyy seuraamaan oppimisen 
edistymistä ja saamaan tukea 
oppimiseen

§ Huoltaja pystyy seuraamaan oppijan 
oppimisen edistymistä

§ Opettaja pystyy tukemaan oppijaa 
oppimisessa ja työskentelyssä

§ Opiskelu- ja oppimisdatasta opettaja 
muodostaa arviointitietoa

§ Oppimisen ja työskentelyn 
formatiivista arviointia

§ Oppija ja huoltaja saa tietoa 
osaamisen tasosta

§ Opettaja muodostaa opetussuunnitelman 
mukaisiin tavoitteisiin kohdistettua 
osaamisen arviointia dokumentoidun 
arvointitiedon avulla

§ Suoritukset kirjataan  ja julkaistaan 
oppijalle/huoltajalle summatiivisen 
arvioinnin ohjeiden mukaisesti

§ Suoritukset arkistoidaan ja tallennetaan 
kansalliseen tietovarantoon



Kiitos!


