
xAPIn tilanne Suomessa



❖ xAPI aiheena on alan kannalta kiinnostava ja siksi näimme tarpeelliseksi kartoittaa 
tarkemmin sen tilannetta Suomessa

❖ Selvitimme, miten hyvin xAPI standardina Suomessa tunnetaan ja kuinka laajalti 
erityisesti suomalaiset opetusalan yritykset sitä jo hyödyntävät

❖ Kyselyyn osallistui yhteensä 33 yrityksen tai organisaation edustajaa Suomesta
❖ Kyselyn perusteella muodostettu tilannekuva xAPIn perustietojen ymmärryksestä ja 

sen käytöstä

ECAn selvitys xAPIn tilanteesta Suomessa



Kyselyyn vastanneiden taustatiedot



xAPin tunnettuus Suomessa



xAPin käyttö Suomessa



xAPin käyttöönotto



Miten käytätte tai suunnittelette käyttävänne xAPIa?

❖ Suurin osa selvitykseen osallistuneista organisaatioista kertoivat 
hyödyntävänsä xAPIa nyt tai tulevaisuudessa erityisesti:
➢ tietojen välitykseen järjestelmien välillä,
➢ monipuolisempaan analysointiin ja raportointiin sekä 
➢ oppimisanalytiikkaan.



Mitä mielestänne tarvitaan, jotta saisitte xAPIn 
osaksi tuotteitanne ja palveluitanne?

❖ Vastanneet kertoivat tarvitsevansa muun muassa:
➢ esimerkkicaseja xAPIn hyödyntämisestä ja sen hyödyistä,
➢ hyvien käytänteiden muodostumista, 
➢ yhteentoimivuutta sekä 
➢ asiakastarpeen ja sopivia asiakascaseja.



Mitkä ovat mielestäsi xAPIn suurimmat hyödyt?

❖ Kyselyyn vastanneiden mielestä xAPIn suurimpia hyötyjä ovat muun muassa:
➢ tietojen välittäminen eri järjestelmistä yhteen paikkaan, 
➢ monipuolisempi raportointi ja analysointi sekä 
➢ standardointi itsessään.



xAPin käsittelyn tarpeellisuus kansallisella tasolla



Loppupäätelmät
❖ Suurelle osalle xAPI standardina on jollain tapaa tuttu, mutta vain harva organisaatioista hyödyntää vielä 

xAPIa. 
❖ Vain harva on suunnitellut ottavansa xAPIa käyttöön seuraavan vuoden sisällä. Suurin osa organisaatioista 

katsovat ensin mihin suuntaan teknologia kehittyy.
❖  xAPIa hyödynnetään jo mm. tietojen välitykseen eri järjestelmien välillä, analysointiin ja raportointiin sekä 

oppimisanalytiikkaan. 
❖ xAPIn merkittävimmiksi hyödyiksi koetaankin erityisesti tietojen välittäminen eri järjestelmistä yhteen 

paikkaan, sen mahdollistama monipuolisempi raportointi ja analysointi sekä standardointi itsessään.
❖ Jotta yritykset ja organisaatiot saisivat xAPIn osaksi tuotteitaan ja palveluitaan, kokevat he tarvitsevansa 

muun muassa esimerkkicaseja xAPIn hyödyntämisestä ja sen hyödyistä, hyvien käytänteiden 
muodostumista, yhteentoimivuutta sekä asiakastarpeen ja sopivia asiakascaseja.
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