
 

 

 

Uuden analytiikkapalvelun käyttöohjeet (12.8.2020) 

 

Aloita luomalla ryhmä Opepalvelussa 

• Mene Ryhmät-näkymään ja valitse Omat ryhmät → Lisää ryhmä. Anna ryhmälle nimi ja valitse 

Materiaalit-kohdasta oikea kurssi (lukio) tai materiaali (peruskoulu) ja paina Tallenna.  

• Esiin tulee luomasi ryhmä ja kutsukoodi, jolla kutsut opiskelijat ryhmään. Jaa kutsukoodi 

opiskelijoille haluamallasi tavalla. 

 

Opiskelijan liittyminen ryhmään 

• Opiskelijat liittyvät ryhmään Opiskelijan maailmassa opiskelija.otava.fi Omat ryhmät -välilehdellä  

• Opiskelija syöttää opettajalta saamansa kutsukoodin hakukenttään ja painaa Liity ryhmään -
painiketta. 

• Uusi ryhmä näkyy opiskelijalla Omat ryhmät -listauksessa. 

• Peruskoulun oppilaat liittyvät ryhmään Oppilaan maailmassa oppilas.otava.fi syöttämällä 
kutsukoodin liittymiskoodi -kenttään ja napauttamalla Liity ryhmään -painiketta. 

 

Opettajan Analytiikka-näkymä 

Saat Analytiikka-näkymän esille avaamalla digimateriaalin Opepalvelussa ja painamalla tuotteen oikean 

reunan valikon Analytiikka-painiketta. 

 

 



 

 

 

• Valitse haluamasi ryhmä ja pääset tarkastelemaan ryhmän suoriutumista. 

• Analytiikka-näkymässä on ylimpänä suodatuspalkki, josta voit 

o vaihtaa ryhmää 

o valita tarkasteltavan sisällön (oletuksena näkyy koko tuotteen sisältö). 

 

 

 

• Löydät osioiden ohjeet painamalla harmaata i-ikonia. 

 

Opettajan on helppo tarkastella suoriutumista ryhmä- ja yksilötasolla sekä 

tehtäväkohtaisesti 

 

• Yhteenveto-osiossa saat helposti yleiskuvan ryhmän suoriutumisesta. Näet 

o edistymisen tehtävissä (suoritettu, kesken, ei aloitettu) 

o suoriutumisen pisteytetyissä tehtävissä 

o viimeaikaisen toiminnan tuotteessa reaaliaikaisesti. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Tehtäväkohtainen edistyminen -taulukko näyttää kunkin opiskelijan kunkin tehtävän tilan. 

o Tehtävät esitetään sarakkeissa ja käyttäjät riveillä.  

o Taulukon yläreunassa on palkki, josta voit siirtyä haluamaasi kohtaan. 

o Voit suodattaa sarakkeet suoritustilojen mukaan.  

o Voit lajitella opiskelijat etenemisen tai pistemäärän perusteella.  

o Näet tehtävän nimen tuomalla valitsimen sarakkeen ylimmän ikonin ylle. Painamalla ikonia 

siirryt tarkastelemaan tehtävää. 

o Voit napsauttaa taulukkosolua nähdäksesi opiskelijan vastaukset kyseiseen tehtävään ja 

antaaksesi palautetta tai pisteyttääksesi tehtävän. 

o Huomaa, että palaat edelliseen näkymään sulkemalla välilehden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoritustilat 

 

 

 

Suoritustilat 

 

 

 

Opiskelijoiden suoritustiedot säilyvät 

 

• Opettaja saa oikeuden nähdä opiskelijan suoritustietoa, kun hän on liittynyt opettajan ryhmään. 

• Vaikka opettaja poistaisi opiskelijan ryhmästä, suoritustiedot eivät katoa. Opettaja ei vain näe 

opiskelijan tietoja. 

• Jos opiskelija liittyy uudelleen ryhmään, kaikki aiemmat suoritustiedot ovat taas näkyvissä 

opettajan Analytiikka-näkymässä. 



 

 

 

Opiskelijat saavat opettajan antaman palautteen entistä kätevämmin 

 

• Opiskelija saa digikirjaansa tiedon, kun opettaja on arvioinut tehtävän. Tämä ominaisuus päivittyy 

tuotteisiin syyslukukauden 2020 alkupuolella. 

 


