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OPPIMINEN ON ILOINEN ASIA

Qridi Oy on oppimisen edistämiseen sitoutunut yritys, 
joka kehittää digitaalista Qridi-ohjelmistopalvelua 

oppimisen lähtökohdista.



Meistä sanottua!



➛ Kuinka tehdä oppimisen aikaista arviointia 
monipuolisesti?

➛ Miten opettaa ja arvioida laaja-alaisen osaamisen 
taitoja?

➛ Entä käyttäytymistä ja työskentelyn taitoja?

➛ Miten osallistaa oppilasta arviointiin ja 
tukea itsearviointitaitojen kehittymisessä?

➛ Miten visualisoida oppimisprosessi?

Kehitystyön lähtökohdat



Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa (OPS muutokset, s. 2)

“Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä 
periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja 

käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen 
järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee 

yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.”

Qridin käyttö on opettamisen ytimessä



Tavoitteenasettelu

Qridin avulla oppilas 
voi osallistua 

oppimisprosessinsa 
kaikkiin vaiheisiin.
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Arviointi
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Qridi ohjelmistona



Qridin käyttö
Eri osapuolille: oppilaille, opettajille ja huoltajille sekä rehtorille on olemassa omat 
käyttöliittymänsä. Tarjoamme myös oman näkymän opetustoimelle (Power BI tai 
Googlen Data Studio).

Käyttö tapahtuu selaimen ja mobiilisovelluksen kautta. Oppilaille valittavissa eri 
ikäluokille sopivia ulkoasuja.

Kirjautuminen mahdollista erilaisilla tunnistautumisen tavoilla: Qridi-tunnukset, 
Google-tunnukset, MPASS-kirjautuminen ja O365-tunnukset.

Tarjoamme lisäksi rajapintoja esim. DigiOne, Wilma, AIRO ja Desku. Kysy tästä 
tarkemmin!



Kirjaudutaan Qridiin oppilaana!



Qridin pedagogiset työkalut

Arvioinnit
Itse- ja vertaisarvioinnit

Opettajien antama arviointi
Huoltajan antama arviointi

Oppimispäiväkirja
Oppimisprosessin tallennus 

Portfolio-oppiminen

Työskentelyn 
organisointi & osaamismerkit

Tehtävälistat

Tavoitteiden asettaminen
Opettajan asettamat tavoitteet

Henkilökohtaiset tavoitteet

Harjoittelu
Harjoitustoiminto 
drillaustehtäviin



Opettaja, oppilas 
ja huoltaja 
näkevät oppilaan 
edistymisen 
OPS:n 
tavoitteissa. 

Qridin pedagogiset työkalut - Arviointijuna



Pikaviestintä opettajan ja oppilaan välillä



Jokainen Qridin toiminto on mahdollista tägittää OPS:n tavoitteisiin, 
laaja-alaiseen osaamiseen, sisältöön, vuosiluokkaan.

Lisäksi, tallennamme missä koulussa, milloin ja kuka arvioinnin on tehnyt.
 

Qridissä oppilas, opettaja, huoltaja, rehtori ja opetustoimi on tiedolla johtaja!
 



Oppimisen analytiikkaa Qridissä (ope/oppilas/huoltaja)

Laaja-alainen osaaminen piirtyy säteittäiseen 
diagrammiin eri osapuolten vastausten perusteella.

Toistuvista kyselyistä piirtyy trendiviiva, jossa 
näkyy rinnakkain eri osapuolten vastaukset 
kysymyksiin (oppilas, opettaja, huoltaja, vertaiset)

Tehtävälistan tehtävien ja Arviointijunan vaunujen arvioinnit näkyvät 
väreinä taulukossa.



Papukaijan lento vuoren rinteellä visualisoidaan 
katkoviivoilla.

Oppilaiden oppilaiden oppimisprosessi tallentuu 
päiväkirjaan opettajan, oppilaan ja huoltajan nähtäväksi.

Oppimisen analytiikkaa Qridissä (ope/oppilas/huoltaja)



Uusimpina kehityskohteina:

● Tiedolla johtaminen kaupunkitasolla: Kaikki data on mahdollista siirtää reaaliaikaisesti 
kaupungin Power BI järjestelmään tai Googlen Data Studioon.

○ Data voidaan tägittää niin, että saadaan tieto miten 
kaupunki/alue/koulu/vuosiluokka/luokkatasolla edetään eri taidoissa.

● Tiedolla johtaminen koulutasolla: Uusi rehtorin raportointinäkymä, jossa nähdään koko 
koulun edistymisen eri taidoissa koulu/vuosiluokka/luokkatasolla.

● Badge-järjestelmä, jossa oppilas saa suoritusmerkinnän, kun on suorittanut tietyn 
oppimiskokonaisuuden.



1. Datan kerääminen
Mitä tarkalleen ottaen halutaan saada 
selville?
Mitkä ovat mittauspisteet?
Mitkä ovat mittarit?

2. Datan tarkastelu

Mitä data kertoo?
Analyysit
Yhteenvedot
Korjausliikkeet

4. Reagointi

Palaute oppilaille
Tuen tarpeeseen 

vastaaminen
Resurssien kohdentaminen

3. Tulkinta

Millaisia johtopäätöksiä datan perusteella voi vetää? Millaisia 
toimia vaaditaan? Millaista tukea ja palautetta oppilaat 

tarvitsevat?

Analytiikan 
sykli

5. Reflektio 

Toimiko reagointi riittävän 
tehokkaasti?

Palveliko data oppimisen tarpeita?
Miten mittareita pitäisi säätää? 

Syklillä tavoitellaan 
toistuvuutta ja rutiineja

Oppimisen analytiikka edellyttää yhteisiä käytänteitä ja yhteismitallista dataa!



Käytännön esimerkkejä eri puolilta 
Suomea koulutasolla



Oppilaiden edistyminen ryhmä-, 
vuosiluokka- ja koulutasolla:

- Luku- ja kirjoitustaidossa 
- Matematiikan eri osa-alueissa 
- Työskentelyn taidoissa
- Uudet lukutaidot eri osa-alueissa 
- Käyttäytymisessä
- Learner Profile

Oppimisen analytiikkaa Qridissä (rehtori/opetustoimi)



Johdon näkymä: Joustava alkuopetus



Johdon näkymä: Joustava alkuopetus



Johdon näkymä: Uudet lukutaidot



Johdon näkymä: Uudet lukutaidot



Johdon näkymä: Uudet lukutaidot



Johdon näkymä: BISAD



Johdon näkymä: BISAD



Johdon näkymä: BISAD



Oppilaiden edistyminen erilaisilla poluilla 
ryhmä-, vuosiluokka- ja koulutasolla:

- Turvataitopolut
- Hyvinvointipolut
- Kirjallisuusdiplomit
- Liikuntadiplomit
- Kirjastopalvelujen polut

Oppimisen analytiikkaa Qridissä (rehtori/opetustoimi)



Johdon näkymä: Hyvinvointipolku



Johdon näkymä: Hyvinvointipolku



Ryhmän, vuosiluokan ja koulun 
hyvinvointitiedon visualisointi 
(nykytilanne ja trendi):

- Prokoulu-kyselyt
- Hyvinvointikyselyt

Oppimisen analytiikkaa Qridissä (rehtori/opetustoimi)



Johdon näkymä: Prokoulu



Johdon näkymä: Prokoulu



Johdon näkymä: Prokoulu



Kysymyksiä & Kommentteja!

Onko sinulla jokin olemassa 
oleva käytäntö, josta olisi 

hyödyllistä saada 
analytiikkaa?
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