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ViLLE Team tutkimusryhmä 

Visio 
Kaikissa aineissa 
elektroninen opintopolku 
taaperosta tohtoriin 
Missio  
Suomi opetusteknologian 
hyödyntämisen kärkimaaksi 



ViLLE-oppimisjärjestelmä 
• Tehtäväpohjainen 

 
• Sisällön helppo jakaminen 
 
• Käytössä peruskoulusta korkeakouluun 
 
• 1400 opettajaa ja 20 700 opiskelijaa 



Millainen 
sisältö 

Miten ihminen 
oppii 

Millä keinoilla 

Opettaja 

Opetus 

ICT 



Opettajille 

Organisointia 

Yhteistyötä 

(Tutkimus)tietoa 

Uusia  
oppimistapoja 

Automaatiota 



Järjestelmän komponentit 

Tehtävätyypit Kurssit 

Tehtävät Tilastot 



Tehtävätyyppi = tehtäväpohja 



Tehtävätyypit 

 
 
 
 
 

+ Opettajan arvioimat tehtävät 

24 kpl 29 kpl 6 kpl 

9 kpl 



Opetus ViLLE:llä  

Tehtävät Kierrokset Opiskelijan 
rekisteröinti Arviointi Tulokset 

kurssi 



Osaamistason huomiointi 



Läsnäolojen kirjaaminen 



ViLLE-mobiili 
Uutiset ja aikarajat Äänestykset 



Sähköinen tentti 
• Mahdollisuus massatentteihin  

 
• Automaattisesti tai opettajan arvioimia tehtäviä 

 
• Multimedia 

 
• Paras tapaus: tentti arvioitu, kun viimeinen on 

vastannut 



Tilastotiedot 



Analysointi 



Tutoriaalit 

16.8.2016 ViLLE TEAM © 2016 | villeteam.fi | villeteam@utu.fi 



Tutoriaalipohjainen opetus 
Tutoriaali = oppimateriaali + tehtävät + yhteistyö 

 
 



Tutoriaalien vaikutus läpipääsyyn 

53 % Æ 81 % 



Opiskelijoiden arvio työmäärästä  
(1 = helppo, 3 = ok, 5= työläs)    

3,38 



Pelillistäminen 
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Pelillistäminen 
• Pisteet, valuutat 
• Saavutukset 
• Tasot 
• Edistymispalkit 
• Tunnustukset ja kunniamerkit 
• Tulostaulut 
• (Vertailu, usein käyttäjien välillä) 



Pelillistäminen AOP 2014 



Pelillistäminen opintopoluissa 



Muuta 
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Vertaisarviointi 
Esitys/Työ + arvionti + anonyymius + kirjanpito 

 



Ryhmätyön tuki 



Symbolinen laskenta 
• Vaiheittain ratkaistavat 

matemaattiset tehtävät 
– tietokonealgebrajärjestelmä 
– Latex 
– kuvaajat 

• Yksi tai useampi välivaihe 
– joissa useita kysymyksiä 

• Aiempiin vastauksiin voi 
viitata 



Matematiikan ja äidinkielen opintopolku 
• 1 sähköinen oppitunti + kotitehtävät viikossa  

 
• Eriytettyjä tehtäviä 

 
• Laskurutiinin vahvistaminen 

 
• Itsenäinen opiskelu 

 
• Oppimisvaikeuksien tunnistaminen 

 
• Jatkuva arviointi 



Oppimisvaikeuksien automaattinen 
tunnistaminen (opintopolku) 



Pelinomaisia tehtäviä 



Ohjelmointipaketti lukio/yläkoulu 
• Opettajanopas, diat, ViLLE-

harjoitukset ja -tentti 
 
• Tuki opettajien yhteistyölle 

 
• Hyvät käytänteet 

 
• Pelillistetty 



Lopuksi 
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ViLLE & Moodle 
• ViLLE: tehtävät ja arviointi 
 
• Moodle: viestintä ja materiaalit 

 

• Molempia voi halutessaan käyttää vastaavasti 
 
• ViLLEn erottaa tehtävätyyppien ja valmiiden 

tehtävien määrä 



Lisätietoa (villeteam.fi) 
• Tutoriaalivideot 

villeteam.fi/fi/tuki/videogalleria 
 

• ViLLE Opettajan kirja 
villeteam.fi/fi/tuki/dokumentaatio/ville-opettajan-kirja 
 

• ViLLE-tuki  
  käyttö Peter Larsson (peter.larsson@utu.fi) 
  tekniset ongelmat Ville-team (villeteam@utu.fi) 
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ville.utu.fi 
villeteam.fi 
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