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OA –hanke pähkinänkuoressa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen 
(2022-2023) ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämishanke 
edistää Oikeus osata –ohjelman tavoitteita: parantaa oppimisen edellytyksiä 
ja oppimistuloksia sekä edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota.

OA –hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan 
hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan 
hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Hanketta koordinoi Marianna Halonen, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, Stadin Ammattiopisto



Hankeorganisaatiot
• Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja 

aikuisopisto (koordinaattori)
• Careeria
• Etelä-Savon Koulutus Oy 
• Hyria koulutus Oy 
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
• Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun 

ammattiopisto, KAO 
• Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Keuda
• Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, 

EKAMI
• Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
• Koulutuskuntayhtymä OSAO
• Koulutuskuntayhtymä Tavastia
• Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
• Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
• Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
• Mercuria kauppaoppilaitos Oy
•

• Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
• Perho Liiketalousopisto Oy
• SASKY koulutuskuntayhtymä
• Savon koulutuskuntayhtymä
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
• Suomen Yrittäjäopisto, SYO 
• Tampereen kaupunki / Tampereen seudun 

ammattiopisto, Tredu
• Turun kaupunki 
• Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, 

VAAO
• Vantaan ammattiopisto Varia
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Yrkesakademin i Österbotten
• Äänekosken ammatillisen koulutuksen 

kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen 
Ammattiopisto POKE

• Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu
• Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan 

ammattiopisto, Sampo3.10.2022 3
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Ohjausryhmä
• Victor Nyber, OKM (rahoittajan edustaja)
• Pasi Sillander, Helsingin kaupunki, Stadin AO (pj)
• Erja Nokkanen I Ulla Kauppi, OPH (tietohallinto)
• Minna Taivassalo, OPH (ammatillinen koulutus) 
• Veli-Matti Lamppu, AMKE 
• Harri Laihonen, Itä-Suomen yliopisto 
• Milka Kortet, Teknologiateollisuus 
• Touko Apajalahti, Teknologiateollisuus 
• Satu Järvenkallas, Helsingin kaupunki, KASKO 
• Mari Sarkkinen, Helsingin kaupunki, Stadin AO 
• Sari Slöör, Helsingin kaupunki, Stadin AO (vara-pj)
• Marianna Halonen, Helsingin kaupunki, (siht. hankkeen projektipäällikkö) 



Työpaketit
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Työpaketti 1
Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan 

kansallinen visio- ja tavoitetila

• Koordinaattorit: Stadin ammattiopisto ja EKAMI

• Tavoitteet: Muodostaa ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön 
visio- ja tavoitetila koulutusjärjestelmän eri tasojen (kansallinen, koulutuksen 
järjestäjä, opettajat, opiskelijat ja huoltajat)  näkökulmasta(mm. kansallinen, 
koulutuksen järjestäjä, opettajat, opiskelijat ja huoltajat). Visiota tarkastellaan 
koulutuksen järjestämisen, oppimisen henkilökohtaistamisen sekä 
oppimisympäristöjen näkökulmasta. 

• Yhteyshenkilöt marianna.halonen@hel.fi jenni.puonti-dansk@ekami.fi
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Työpaketti 2
Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan käyttökohteet ja 

tarpeet 

• Koordinaattorit: Tredu ja Varia

• Tavoitteet: Määritellä ja kuvata ammatillisen koulutuksen 
oppimisanalytiikan keskeiset käyttökohteet ja tarpeet laajasti ja 
monipuolisesti. Määrittelyssä huomioidaan sekä tämänhetkiset että 
tulevaisuuden tarpeet kansallisella ja koulutuksen järjestäjän tasolla. 

• Yhteyshenkilöt tuija.h.makinen@tampere.fi piia.kovalainen@vantaa.fi
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Työpaketti 3
Tietovarannot, tietolähteet ja datapisteet sekä yhteiset indikaattorit ja 

hajautettu big data 

• Koordinaattorit: Omnia ja Stadin Ammattiopisto

• Tavoite: Kartoittaa olemassa olevat ja määritellä uudet tarvittavat 
ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan keskeiset tietolähteet ja 
datapisteet sekä yhteiset indikaattorien laskentatavat . Luoda konsepti 
hajautetulle big datalle ammatillisessa koulutuksessa, joka mahdollistaa 
koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvan oppimisanalytiikan käytön. 

• Yhteyshenkilöt kai.martiskainen@omnia.fi kirsi.vuojarvi@hel.fi
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Työpaketti 4
. Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio 

• Koordinaattorit: Salpaus ja SEDU

• Tavoitteet: Luodaan tieto-ohjautuvan organisaation mallit, konseptit ja 
hyvät käytänteet ammatillisessa koulutuksessa. Tulevaisuudessa 
oppimisanalytiikka tuottaa tarvittavaa tietoa koulutusorganisaation 
toiminnan ja pedagogisen tietojohtamisen tueksi.

• Yhteyshenkilöt pekka.eerola@salpaus.fi minna.haasio@sedu.fi
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Työpaketti 5
Henkilökohtaistaminen: oppimisen ja ohjauksen personointi sekä 

oppimisen omadata 

• Koordinaattorit: SASKY ja SEDU

• Tavoitteet: Mallinnetaan konseptit oppimisanalytiikan hyödyntämiseksi 
oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistamisessa. Kuvataan 
ammatillisen koulutuksen omadata –konsepti. 

• Yhteyshenkilöt jarno.haapaniemi@sasky.fi minna.haasio@sedu.fi
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Työpaketti 6
Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa 

koulutuksessa 

• Koordinaattorit: Stadin Ammattiopisto ja Salpaus

• Tavoitteet: Luodaan ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan eettiset 
periaatteet, jotka tukevat oppilaitoksia oppimisanalytiikan käyttöönotossa 
ja käytön eettisessä arvioinnissa. Tiedonkeruun ja –käsittelyn 
kysymyksiä tarkastellaan eettisestä ja laillista näkökulmista. Eettiset 
periaatteet ohjaavat oppimisanalytiikan kehittäjiä ja yrityksiä tuottamaan 
eettistä, lainmukaista ja läpinäkyvää oppimisanalytiikkaa ammatilliseen 
koulutukseen. 

• Yhteyshenkilöt marianna.halonen@hel.fi pekka.eerola@salpaus.fi

• Yhteyshenkilöt marianna.halonen@hel.fi pekka.eerola@salpaus.fi
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Työpaketti 7
Organisaation oppimisanalytiikan osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen 

• Koordinaattorit: Gradia ja Omnia

• Tavoitteet: Määritellään oppimisanalytiikan hyödyntämisessä tarvittavat 
kyvykkyydet ammatillisen koulutuksen organisaatioissa ja tuotetaan 
osaamisen kehittämistä varten vaadittavat sisällöt ja materiaalit. 
Datamyönteisen kulttuurin rakentaminen kaikilla ammatillisen 
koulutuksen tasoilla.

• Yhteyshenkilöt hanna.jukola@gradia.fi kai.martiskainen@omnia.fi

3.10.2022 12

mailto:hanna.jukola@gradia.fi
mailto:kai.martiskainen@omnia.fi


Työpaketti 8
Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi 

• Koordinaattori: Stadin Ammattiopisto

• Tavoitteet: Kuvata ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan 
ekosysteemi sisältäen toimijat valtionhallinnosta, koulutuksen 
järjestäjistä sekä yrityksistä ja muista sidosryhmistä (yhteistyössä OPH 
ja OKM). Tehdään suositukset oppimisteknologiaa tarjoaville yrityksille 
liittyen oppimisanalytiikkaan, erityisesti käyttökohteisiin, tietojoukkoihin, 
tiedonsiirtoon sekä etiikkaan. 

• Yhteyshenkilö marianna.halonen@hel.fi
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