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Joule-arviointikirjan yleiskatsaus 

Joule-arviointikirja on vaihtoehtoinen arviointitapa oletuksena olevalle Moodlen arvioijan raportille. Voit siirtyä 

helposti edestakaisin arviointikirjojen välillä käyttämällä näytön yläosassa sijaitsevaa siirtymisvalikkoa. 

Yksinkertaistetussa näkymässä esitetään kunkin opiskelijan kategoria- ja kurssiyhteenvedot. Voit luoda 

arviointikategorioita, siirrellä tehtäviä ja arvioida aktiviteetteja helpommin kuin koskaan aiemmin. Uudet sarake- 

ja rivitoiminnot helpottavat arviointia. Lisäksi opettaja voi niiden avulla esimerkiksi lähettää viestejä opiskelijoille 

suoraan arviointikirjasta ja muuttaa kaikkia sarakkeen arvosanoja kerralla. 

Joule-arviointikirjan edut 
Uusi kokemus: 

• Arviointikirjan yksinkertaisella saapumissivulla esitetään kategoria- ja kurssiyhteenvedot. 

• Näet yhdellä vilkaisulla, ovatko arviointikirjan kategoriat painotettuja kurssiyhteenvedossa. 

• Siirry toisiin arviointikirjan kategorioihin käyttämällä nuolia ja siirtymisvalikkoa. 

• Muokkaa arviointikirjan sarakkeita yksinkertaisen valikon avulla. 

 

Enemmän vaihtoehtoja: 

• Lähetä viesti kaikille yhdessä sarakkeessa oleville opiskelijoille, joiden arvosanat kuuluvat tiettyyn joukkoon. 

• Lähetä viesti kaikille yhdessä sarakkeessa oleville opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet tehtävää. 

• Aseta kaikki yhden sarakkeen arvosanat samaksi (ja jätä halutessasi muuttamatta rivit, joissa on jo arvosana). 

• Muokkaa nopeasti kaikkia olemassa olevan sarakkeen arvosanoja (ja/tai aseta halutessasi tyhjien 

arvosanojen arvoksi "0"). 

• Muuta arviointikirjan sarakkeen näkyvyyttä (opiskelijat eivät näe piilotettuja sarakkeita, jotka eivät 

myöskään vaikuta yhteenvetoon). 

• Siirrä aktiviteetti toiseen arviointikirjan kategoriaan. 

• Muokkaa nopeasti kaikkia yhden opiskelijan arvosanoja (aseta halutessasi tyhjien arvosanojen arvoksi "0"). 

• Lähetä viesti yksittäiselle opiskelijalle. 

• Joule-arviointikirja on vaihtoehtoinen kurssinarviointitapa Moodlen arvioijan raportille. 

 

Joule-arviointikirjan opettajan dokumentaatio 
Joule-arviointikirja suunniteltiin yksinkertaistamaan arviointikirjan käyttämistä parantamalla oletusnäkymiä. Se 

on myös tehokkaampi, koska sen avulla voi suorittaa kurssitoimintoja suoraan arviointikirjasta.  
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Pääsy Joule-arviointikirjaan 
Siirry Asetukset-lohkoon ja valitse Kurssin ylläpito > Arvioinnit. 

Jos Joule-arviointikirja ei näy vaihtoehtona, voit avata sen sivun yläosassa olevasta pudotusvalikosta tai 

valitsemalla kohdan Joule-arviointikirja välilehden Näytä alla. 

 

 

 
Sivuston ylläpitäjä voi tehdä Joule-arviointikirjasta oletusvalinnan, jolloin se näkyy automaattisesti, kun avaat 

arvioinnit. 
 

Luokittelemattomat kohteet 
Valitse Näytä luokittelemattomat kohteet tai Piilota luokittelemattomat kohteet näyttääksesi ja piilottaaksesi 

luokittelemattomat kohteet Joule-arviointikirjassa. Tällä voit virtaviivaistaa ja selkeyttää Joule-arviointikirjaa. Voit 

mukauttaa näkymää siten, että siinä näkyvät kaikki kohteet tai vain kategoriayhteenvedot. 

Selaus 
Kategorioiden selaus käy helposti pudotusvalikon ja nuolien "Seuraava" ja "Edellinen" avulla. 

Arvosanojen syöttäminen 
Voit syöttää arvosanoja tyhjiin soluihin pisteiden, prosenttien ja/tai kirjainten muodossa. Paina Enter-näppäintä 

tai napsauta toista solua tallentaaksesi arvosanan. 

 

 
Arviointikirjaan syötetyt arvosanat kumoavat kullekin aktiviteetille Moduulin arviointiraporttiin syötetyt arvosanat 

ja kaikki automaattisesti annetut arvosanat. Jos opiskelija uusii tentin sen jälkeen, kun arvosana on syötetty 

arviointikirjaan, uusi tenttiarvosana ei korvaa arviointikirjaan syötettyä arvosanaa, vaikka se olisi parempi. 

  

 
Voit käyttää tabulaattoria siirtyäksesi nopeasti solusta toiseen. 
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Asetukset kirjainten muodossa oleville arvosanoille voidaan määritellä Asetukset-lohkossa kohdasta Kurssin 

ylläpito > Arvioinnit > Kirjainten tai sivuston ylläpito > Arvioinnit > Kirjaimet. Joule-arviointikirjaan syötetyt 

kirjainarvosanat saavat arvokseen kirjaimelle määritetyn prosenttivälin keskiarvon. Jos opiskelija esimerkiksi 

saa aktiviteetista arvosanan A, ja arvosanan A prosenttiväliksi on määritetty 90‒93 % , arvosanan A arvoksi 
tulee tällöin 91,5. Jos tehtävä on vain 50 pisteen arvoinen, paras mahdollinen pistemäärä kerrotaan arvosanan 

A ylärajalla 93 % (0,93 x 50 = 46,5). Opiskelija saa 46,5/50 pistettä tehtävästä, jos arviointikirjaan syötetään 

arvosana A. 

 

Saraketoiminnot 
Joule-arviointikirjassa on tehokkaammat massa- ja yksittäisiin arviointeihin ja viesteihin liittyvät toiminnot. 

Toimintoja voi tarkastella napsauttamalla rivien ja sarakkeiden toimintokuvakkeita. Jäljempänä luetellut 

toiminnot ovat käytettävissä sarakkeiden osalta. Osa toiminnoista on käytettävissä kategorioita tarkasteltaessa 

ja osa on käytettävissä vain kategorioiden sisällä olevien kohteiden osalta. 

• Joulen arviointitoiminto: Siirry Joule-arviointiin. 

• Moduulin arviointi: Siirry aktiviteettien arvosanoihin nähdäksesi yksityiskohtaiset tulokset. 

• Sarakkeen arviointi: Syötä aktiviteettiarvosanoja kaikille kurssin osallistujille yhdellä kertaa. 

• Viesti suorittamattomille: Lähetä viesti kaikille osallistujille, jotka eivät ole suorittaneet tiettyä aktiviteettia. 

• Viesti arvosanavälille: Aseta arvosanaväli, johon kuuluville opiskelijoille lähetetään räätälöity viesti. 

• Muuta kaikki tämän sarakkeen arvosanat: Muuta tämän toiminnon avulla kaikkia yhden aktiviteetin 

arvosanoja. Jos kaikki opiskelijat muutamaa lukuun ottamatta ovat saaneet saman arvosanan, voit säästää 

aikaa tällä toiminnolla, koska sinun tarvitsee syöttää vain poikkeavat arvosanat. 

• Vaihda Näkyvissä/Piilotettu-tilaa: Näyttää aktiviteetin arvosanan opiskelijoille tai piilottaa sen heiltä. 

• Siirrä tämä toiseen arviointikirjan kategoriaan: Siirrä kohde toiseen arviointikirjan kategoriaan. 

Joule-arviointi-toiminto 
Tällä toiminnolla siirryt Joule-arviointiin. 

Moduulin arviointi -toiminto 
Tällä toiminnolla siirryt moduulin arviointiin. 
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Sarakkeen arviointi -toiminto  
Sarakkeen arviointi -toiminnolla annat nopeasti arvosanan kaikille sarakkeen opiskelijoille. Syötä arvosanat ja 

valitse Täytä tyhjät solut = 0 syöttääksesi arvosanan nolla kaikkiin soluihin, joihin ei ole syötetty arvosanaa. 

Napsauta Tallenna, kun olet lopettanut arvosanojen syöttämisen kohdassa Sarakkeen arviointi. 
 

 
Voit käyttää tabulaattoria siirtyäksesi nopeasti solusta toiseen. 
 

Viesti suorittamattomille -toiminto 
Lähetä viesti kaikille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet aktiviteettia. Kaikki opiskelijat, joille ei ole syötetty 
arvosanaa kyseiselle aktiviteetille, lisätään viestin vastaanottajiksi. Lisää/poista vastaanottajia ja täytä viestin 
aihe- ja viestikentät. Napsauta Lähetä lähettääksesi viestin kaikille opiskelijoille, joilla ei ole arvosanaa 
aktiviteetista. 

Viesti arvosanavälille -toiminto 
Lähetä viesti kaikille opiskelijoille, joiden arvosanat kuuluvat tiettyyn hyvään tai huonoon arvosanaväliin. Syötä 
arvosanaväli, johon kuuluville opiskelijoille haluat lähettää viestin, ja napsauta Tallenna. 
Lisää tai poista vastaanottajia käyttämällä linkkiä Lisää vastaanottajat ja/tai napsauttamalla nimen vieressä 
olevaa rastia. Täytä viestin aihe- ja viestikentät ja napsauta sitten Lähetä lähettääksesi viestin. 

Muuta kaikki tämän sarakkeen arvosanat.. -toiminto 
Muuta kaikki yhden sarakkeen arvosanat määritetyksi arvosanaksi. Valitse Ohita solut, joissa on 
arvoja jättääksesi ennalleen sarakkeeseen jo syötetyt arvosanat tai poista valinta muuttaaksesi kaikki arvosanat 
määritetyksi arvosanaksi. Käytä tätä poikkeuksien arviointiin. Syötä arvosana, joksi haluat muuttaa kaikki 
sarakkeen arvosanat, ja napsauta Tallenna, kun olet valmis. 

Vaihda Näkyvissä/Piilotettu-tilaa -toiminto 
Valitse, haluatko näyttää aktiviteetin opiskelijoille vai piilottaa sen heiltä. Kun käytät tätä toimintoa valikossa, 

näkyvissä/piilotettu-tila muuttuu ilman tallentamista. 

Siirrä tämä toiseen arviointikirjan kategoriaan -toiminto 
Tällä toiminnolla siirrät kohteen toiseen kategoriaan käyttämättä Moodlen arvioijan raporttia. Valitse kategoria, 

johon haluat siirtää aktiviteetin. 
Napsauta Tallenna, kun olet valmis. 
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Rivitoiminnot 
Joule-arviointikirjassa on tehokkaammat massa- ja yksittäisiin arviointeihin ja viesteihin liittyvät rivitoiminnot. 

Napsauttamalla toiminnon kuvaketta opiskelijan nimen vieressä ja valitsemalla kohdan Rivin arviointi tai Viesti 

opiskelijalle voit antaa arvosanan kaikille opiskelijan aktiviteeteille tai lähettää hänelle viestin. 

Rivin arviointi -toiminto 
Katso ja muuta yhden opiskelijan arvosanoja. Rivin arvioinnin avulla voit syöttää nopeasti arvosanat kaikille 

opiskelijan tehtäville. Valitsemalla Täytä tyhjät solut = 0 tyhjät solut täytetään arvosanalla 0. Syötä opiskelijan 

arvosanat kullekin aktiviteetille. Kun olet syöttänyt haluamasi arvosanat ja päättänyt, mitä tyhjille soluille 

tehdään, napsauta Tallenna. 

 

 
Voit käyttää tabulaattoria siirtyäksesi nopeasti solusta toiseen. 
 

Viesti opiskelijalle -toiminto 
Lähetä viesti yksittäiselle opiskelijalle. 

Lajittelu 
Voit lajitella opiskelijoita nimen, arvosanan ja ryhmän perusteella. 

Nimen perusteella 
Lajittele opiskelijat etu- tai sukunimen perusteella napsauttamalla linkkiä Sukunimi tai Etunimi nimiluettelon 

yläpuolella. Napsauttamalla opiskelijan nimeä näet hänen profiilinsa. 

Arvosanan perusteella 
Napsauttamalla kurssin Kategoria- tai Kohde-linkkiä sarakkeen yläosassa voit lajitella sarakkeen arvosanat 

nousevaan tai laskevaan järjestykseen. 

Ryhmän perusteella 
Lajittele opiskelijat osallistujavalikon avulla ryhmäarviointia varten niiden ryhmien perusteella, joihin he kuuluvat. 

Jos kurssia varten on luotu ryhmiä, Kaikki osallistujat -pudotusvalikko on käytettävissä. Napsauta 

pudotusvalikkoa tai käytä nuolia "Seuraava" ja "Edellinen" siirtyäksesi ryhmien välillä. Valitse luettelosta jokin 

ryhmä, jolloin vain siihen kuuluvat opiskelijat näkyvät Joule-arviointikirjassa. 
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Kurssia varten on oltava luotuna ryhmiä, jotta Kaikki osallistujat -pudotusvalikko tulee näkyviin. 

Omat asetukset 
Opettajat voivat mukauttaa asetuksia Joule-arviointikirjan Omat asetukset -välilehdessä. 

Siirry Omat asetukset -välilehteen ja valitse pudotusvalikosta Joule-arviointikirja. Jos Omat asetukset -välilehti 

ei ole näkyvissä, valitse pudotusvalikosta Omat asetukset: Joule-arviointikirja. 

Näytä/piilota valinnat 

 

Voit määrittää seuraavat asetukset: 

• Näytä laskut: Jos tämä asetus on valittu ja muokkaus on käytössä, näkyvissä ovat kunkin arviointikohteen 

ja kategorian laskinkuvakkeet, laskettujen kohteiden työkaluvihjeet sekä visuaalinen ilmaisin, joka ilmaisee, 

että sarake on laskettu. 

• Näytä näytä/piilota-kuvakkeet: Jos tämä asetus on valittu ja muokkaus on käytössä, jokaisen arvosanan 

kohdalla näkyy kuvake, jolla voidaan hallita arvosanan näkymistä opiskelijalle. 

• Näytä sarakkeiden keskiarvot: Jos asetus on käytössä, Joule-arviointikirjaan lisätään rivi, joka näyttää 

kunkin kategorian ja arviointikohteen keskiarvon. 

• Näytä lukot: Jos tämä asetus on valittu ja muokkaus on käytössä, jokaisen arvosanan kohdalla näkyy 

lukituskuvake, jolla voidaan hallita sitä, voiko arvosanaan liittyvä aktiviteetti päivittää arvosanan 

automaattisesti. 

• Näytä käyttäjäprofiilien kuvat: Määrittää, näkyvätkö käyttäjäprofiilien kuvat. 

• Näytä vaihteluvälit: Jos asetus on käytössä, Joule-arviointikirjaan lisätään rivi, joka näyttää kunkin 

kategorian ja arviointikohteen vaihteluvälin. 
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Erityisrivit 
Voit määrittää seuraavat asetukset: 

• Vaihteluvälin näyttötyyppi: Tämä asetus määrittää, näytetäänkö vaihteluväli oikeina arvosanoina, 
prosentteina tai kirjaimina vai käytetäänkö kategorian tai arviointikohteen periytyvää näyttötyyppiä. 

• Desimaaleja vaihteluväleissä: Tämä asetus määrittää, käytetäänkö vaihteluväleissä tässä määritettyä 
desimaalien määrää vai käytetäänkö kategorian tai arviointikohteen periytyvää desimaalimäärän asetusta. 

• Sarakkeen keskiarvojen näyttötyyppi: Tämä asetus määrittää, näytetäänkö keskiarvo oikeina arvosanoina, 
prosentteina tai kirjaimina vai käytetäänkö kategorian tai arviointikohteen periytyvää näyttötyyppiä. 

• Desimaaleja sarakkeen keskiarvoissa: Tämä asetus määrittää, käytetäänkö keskiarvoissa tässä 
määritettyä desimaalien määrää vai käytetäänkö kategorian tai arviointikohteen periytyvää 
desimaalimäärän asetusta. 

• Arvosanat sarakkeiden keskiarvoissa: Tämä asetus määrittää, sisällytetäänkö sellaiset solut, joissa ei 
ole arvosanaa, kunkin kategorian tai arviointikohteen keskiarvon laskentaan. 

• Näytä arvosanojen määrä keskiarvoissa: Jos tämä asetus on käytössä, keskiarvon laskemiseen käytetty 
arvosanojen määrä näkyy sulkeissa kunkin keskiarvon jäljessä. 

Yleiset 
Voit määrittää seuraavat asetukset: 

• Opiskelijoita sivulla: Määrittää yhdellä sivulla näytettävien opiskelijoiden määrän Joule-arviointikirjassa. 
• Yhteenvedon paikka: Määrittää, näytetäänkö kategorian ja kurssin yhteenvetosarakkeet arviointikirjan 

raporteissa ensimmäisenä vai viimeisenä. 
• Käytä AJAXia: Lisää AJAX-toimintokerroksen Joule-arviointikirjaan, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa 

yleisiä toimintoja. Tätä varten käyttäjän selaimessa on oltava käytössä Javascript. Tämä asetus on tilassa 
"Kyllä", koska Joule-arviointikirja vaatii AJAXin toimiakseen. 

 

Napsauttamalla Tallenna muutokset otat käyttöön valitsemasi asetukset. Napsauttamalla Peruuta hylkäät kaikki 

muutokset. 
 

Joule-arvioinnin yleiskatsaus 

Joule-arviointi on vaihtoehtoinen arviointitapa, jonka avulla opettajat voivat tarkastella opiskelijan toimittamaa 
tehtävää, antaa sille arvosanan tai ladata sen yksinkertaisessa, mukautettavassa kahden paneelin 
ympäristössä. Opiskelija voi tarkastella vain omaa palautustaan yhdessä tietyn aktiviteetin arvosanan kanssa. 
Joule-arvioinnin avulla sekä opettajat että opiskelijat voivat aloittaa keskustelun tietystä arvosanasta tai 
palautuksesta. Joule-arviointi antaa lisäksi opettajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella/arvioida (vain 
opettaja) aktiviteetin edistyneitä arviointimenetelmiä (esim. arviointimatriisia) arviointipaneelissa. 
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Joule-arvioinnin opettajan dokumentaatio 

Aktiviteettien arviointi Joule-arvioinnilla 
Joule-arvioinnilla voit vaivattomasti tarkastella ja arvioida aktiviteetteja, jotka käyttäjät ovat palauttaneet. 

Kirjaudu sisään sivullesi ja valitse Asetukset-lohkosta Kurssin ylläpito > Joule-arviointi. Huomaa, että tällä 

hetkellä Joule-arviointi tukee vain Tehtävää ja Edistynyttä keskustelualuetta. 

 

 

Joule-arvioinnin sivulla voit tarkastella, arvioida ja selata käyttäjien palauttamia tehtäviä. Voit arvioida niitä 

yksinkertaisilla tai edistyneillä arviointimenetelmillä ja antaa kommentteja käyttäjille sekä tarkastella heidän 

antamiaan kommentteja. Napsauttamalla Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit näkyviin jäävät vielä 

arvioimattomat aktiviteetit. Paneelien kokoa voidaan muuttaa napsauttamalla ja siirtämällä Arviointi-paneelin 

vasemmalla puolella olevaa palkkia, jolloin saat parhaan hyödyn kahden paneelin näkymästä. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
12 
 

Joule-arviointi avautuu koko näytön tilassa. Koko näytön tilasta voi poistua napsauttamalla Poistu koko näytön 

tilasta, palaamalla arvioinnin tavanomaiseen näkymään kurssin sisällä tai napsauttamalla Palaa kurssille, jolloin 

poistut arvioinnista kokonaan ja palaat kurssin kotisivulle.  

Siirry arviointia edellyttävien aktiviteettien välillä käyttämällä nuolia tai pudotusvalikkoa. 

Selaa kurssin opiskelijoita nähdäksesi, mitä arviointia edellyttäviä palautuksia he ovat tehneet. 

Syötä arvosana valitun opiskelijan tehtävälle. Joule-arvioinnissa tallennetut arvosanat siirtyvät arviointikirjaan. 

Eri arviointimenetelmille on eri valintamahdollisuudet. Syötä arvosana ja halutessasi kommentti Yleispalautteen 

kenttään. Napsauttamalla Tallenna ja arvioi seuraavaa tallennat valitun opiskelijan arvosanan ja siirryt 

seuraavaan opiskelijaan, joka on palauttanut edellä valitun tehtävän. 

 

Valittavana on kaksi tekstikenttää: Yleispalaute ja Aktiviteetin kommentit.  

Palautteen on oltava aktiviteetin asetuksissa tilassa Kyllä, jotta Yleispalaute olisi Joule-arvioinnissa opiskelijan 

ja opettajan tarkasteltavissa ja käytettävissä. Jos Yleispalaute on valittuna, opettaja näkee sen riippumatta siitä, 

ovatko opiskelijat tehneet palautuksia. Palaute näkyy Joule-arvioinnissa, Joule-arviointikirjassa ja tehtäväsivulla. 

Tehtäviä koskeva Yleispalaute näkyy myös Arvioijan raportissa ja Moduulin arviointiraportissa. Edistyneille 

keskustelualueille tarkoitettu palaute kuitenkin näkyy vain Joule-arvioinnissa ja arviointikirjassa. 

Palautuskommenttien on oltava aktiviteetin asetuksissa tilassa Kyllä, jotta Aktiviteetin kommentit olisivat Joule-

arvioinnissa opiskelijan ja opettajan käytettävissä. Opettaja näkee Aktiviteetin kommentit Joule-arvioinnissa vasta 

opiskelijoiden tekemien palautusten jälkeen, vaikka palautuskommentit olisivat aktiviteetin asetuksissa tilassa 

Kyllä. Kyseinen keskustelu näkyy Joule-arvioinnissa Aktiviteetin kommenteissa sekä Aktiviteetin arvioinnin 

Palautuskommenttien sarakkeessa. Se ei näy arviointikirjassa. Luoduista kommenteista ei tule ilmoitusta. 

 

Aktiviteetin kommentit ovat käytettävissä sekä Edistyneillä keskustelualueilla että Tehtävässä. Kommentit 

synkronoidaan kuitenkin vain Tehtävää varten ja ne voi ottaa pois käytöstä Tehtävän asetuksissa. Aktiviteetin 

kommentit ovat aina käytössä Edistyneillä keskustelualueilla. 

 

Palautetiedostot sijaitsevat arviointikentässä Yleispalaute-tekstikentän alapuolella. Palautteen asetuksena on 

oltava Kyllä Tehtävän aktiviteetin asetuksissa, jotta palautetietoja on mahdollista käyttää Joule-arvioinnissa. 

Palautetiedostoja ei voida käyttää Edistyneillä keskustelualueilla. Jos palautetiedostot ovat käytössä, niitä voi 

käyttää joko Joule-arvioinnin tai Aktiviteetin arvioinnin kautta. Palautetiedostot näkyvät myös Käyttäjän raportissa. 
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Joule-arviointikirjan opiskelijan dokumentaatio 

Arvioidun työn tarkasteleminen 
Voit tarkastella opettajien arvioimia töitä Joule-arvioinnilla. 

Kirjaudu sisään sivullesi ja valitse Asetukset-lohkosta Joule-arviointi. 

 

 
Joule-arvioinnissa voit tarkastella ja selailla tehtäviä, jotka on arvioitu. Voit myös lukea opettajan kommentteja ja 

vastata niihin. Saat parhaan hyödyn kahden paneelin näkymästä napsauttamalla ja siirtämällä Arviointi-paneelin 

vasemmalla puolella olevaa palkkia muuttaaksesi paneelien kokoa. Palkin kohta ei jää muistiin. 

Voit tarkastella Joule-arviointia ilman häiriötekijöitä napsauttamalla Koko näytön tila, jolloin lohkot ja valikot 

poistuvat häiritsemästä näkökenttää. Joule-arviointi avautuu koko näytön tilaan ensimmäisellä käyttökerralla, 

mutta voit palata kurssiin napsauttamalla Palaa kurssille. Voit myös jäädä Joule-arviointiin, mutta poistua koko 

näytön tilasta napsauttamalla Poistu koko näytön tilasta. Nämä asetukset tallentuvat, mikä tarkoittaa, että Joule-

arviointi avautuu sinulle seuraavalla kerralla samanlaisena kuin edellisellä käyttökerralla. 

Voit selata arvioituja tehtäviä käyttämällä oikeassa yläkulmassa sijaitsevia nuolia tai pudotusvalikkoa. 

Voit nähdä aktiviteetin arvosanan selaustyökalujen alla Arviointi-kentässä. Opettajan Yleispalaute näkyy 

Arviointi-kentässä ja aktiviteetin sivulla. 

Sekä käyttäjä että opettaja voivat luoda kommentteja Aktiviteetin kommenttikenttään. Näitä kommentteja 

käytetään käyttäjän ja opettajan väliseen vuoropuheluun eivätkä ne ole sama asia kuin Yleispalaute. Luoduista 

kommentista ei tule ilmoitusta. 

Voit luoda kommentteja ja lähettää niitä syöttämällä tekstiä kenttään ja napsauttamalla Tallenna kommentti. 

Kommentti tulee näkyville yllä olevassa luettelossa. Voit myös tarkastella keskustelua aktiviteetin palautuksen 

kommenttien kentässä. 
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Joule-raporttien yleiskatsaus 

Raporttien avulla käyttäjä (opiskelija, opettaja tai ylläpitäjä) voi katsoa tietoja itselleen tärkeän kurssin tai 
kurssiryhmän tapahtumista. Joule 2:ssa on kuusi raporttikategoriaa, joihin kaikkiin kuuluu useita raportteja: 

• Kurssiraportit: näissä raporteissa on yksinkertaisia näkymiä opiskelijoiden kiinnittymisestä kurssin 
aktiviteetteihin. 

• Korrelaatioraportit: näissä raporteissa kurssin arvosanoja verrataan aktiviteettien kiinnittymisasteeseen. 
• Poikkeusraportit: Opettajat käyttävät näitä raportteja seuratakseen, mitkä opiskelijat eivät osallistu 

kurssin aktiviteetteihin ja saattavat tarvita apua. 
• LearnerView-raportit: Opettajat käyttävät näitä raportteja nähdäkseen, mitä tietyt opiskelijat tekevät 

kurssin aikana, ja ymmärtääkseen yksittäisten opiskelijoiden edistymistä. 
• Ylläpitoraportit: nämä raportit ovat koosteraportteja sivuston ylläpitäjille ja yksikköjen johtajille ja koskevat 

kursseja ja ohjelmia kokonaisuuksina. 
• Opiskelijaraportit: nämä raportit on suunnattu opiskelijoille, ja ne keskittyvät heidän toimintaansa kurssilla 

ja kokoavat kaikki tiettyihin kurssin aktiviteetteihin liittyvät tiedot yhteen. 
• Vertailuraportit: Näissä raporteissa vertaillaan opiskelijoiden kiinnittymistä, arvosanoja, suorituksia sekä 

opettajan korrelaatiota. Joulen vertailuraportit ovat myös vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sivuston 
tasolla, minkä ansiosta ylläpitäjät saavat kursseja ja opettajia koskevia vertailutietoja. 

 

Joule-raportteihin liittyvät toiminnot 

 
Joule-raporteissa esitetään Tiedonkeruu-lohkossa kerättyjä tietoja. Tutustu Tiedonkeruu-lohkon 
käyttöoppaaseen lisätietojen saamiseksi tiedonkeruun konfiguroinnista ja määrittämisestä. 

Joule-raportit vaihtuvat Joulesta Joule 2: een 

Raporttien uudistaminen Joule 2:ta varten on vaatinut paljon työtä. Seuraavassa esitellään suurimmat 
raportteihin tehdyt muutokset: 

1. Uudistettu AJAX-ulkoasu ja -tuntuma koontinäyttö-käyttöliittymällä 
2. Raportit siirretty selauslinkkiin Asetukset- ja Selaus-lohkoihin sekä Joule-raporttien lohkoon versiossa 1.x 
3. Koosteraporttien ryhmä poistettu 
4. Kiinnittymisraportit nimetty uudelleen Yhteistyöraporteiksi 
5. Lisätty 4 uutta kategoriaa: 

1. LearnerView 
2. Ylläpito 
3. Poikkeus 
4. Opiskelija 

6. Uusia raportteja joka kategoriassa 
7. Ylläpitäjillä on nyt käytössään SQL-kyselyihin perustuva ad-hoc-raporttigeneraattori 
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Joule-arvioinnin edut 

Joule-arvioinnin edut ovat: 

• Tulosten suodatus arviointitietojen ja katseluja/viestejä koskevien tietojen perusteella 
• Opiskelijoiden arvosanojen tarkastelu niihin liittyvien kiinnittymistä koskevien tietojen taustaa vasten 

(kuinka monta kertaa opiskelijat ovat katsoneet aktiviteettia, luoneet kommentin, yms.). 
• Edistyneen suodatuksen avulla voidaan tarkastella, miten opiskelijat ovat suoriutuneet: 

• Koko sivustolla 
• Kurssikategorian tai yksikön/aineen puitteissa 
• Kurssien puitteissa 
• Kurssin osioiden puitteissa 
• Arviointikirjan osioiden puitteissa 

Joule-raporttien opiskelijan dokumentaatio 

Pääsy raportteihin 
Joule 2:ssa Joule-raportteihin päästään Asetukset-lohkon Joule-raportit-linkin kautta. Joule-raportit-linkin 
napsauttaminen avaa Joule-raporttien koontinäytön. 
 

 

Raporttien vienti 
Kaikista raporteista voidaan viedä taulukkotietoja CSV-tiedoston muodossa valitsemalla Vienti sivun alalaidassa 
olevasta pudotusvalikosta. Käyttäjältä kysytään selaimen asetuksista riippuen, haluaako hän tallentaa tai avata 
tiedoston. 

Opiskelijaraportit 
Opiskelijaraportit keskittyvät opiskelijoiden toimintaan kurssilla ja kokoavat kaikki tiettyihin kurssin 
aktiviteetteihin liittyvät tiedot yhteen. Ota huomioon, että opettaja ei välttämättä käytä kaikkia niitä kurssin 
aktiviteetteja, joille on raportteja pudotusvalikossa, mikä johtaa tyhjään raporttiin käyttämättömien aktiviteettien 
osalta. 
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Yleiset suodattimet 
Seuraavassa ovat yleiset suodattimet, jotka ovat käytettävissä kaikissa LearnerView-raporteissa: 

• Arvosanakategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 
arviointikirjan tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluvista aktiviteeteista. Pudotusvalikon kohta 
"Kurssikategoria" viittaa kurssin yleiseen arvosanakategoriaan. 

• Osiot: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin tiettyyn osioon 
kuuluvista aktiviteeteista. Osio viittaa kurssiformaatista riippuen aihealueeseen, viikkoon tai kansioon. 

Aktiviteetin arvosanat 
Aktiviteetin arvosanat -raportin avulla näet kurssin aktiviteettien arvosanat helposti ja nopeasti. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Aktiviteetin tyyppi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 
valitun tyyppisistä aktiviteeteista. 

 

Aktiviteetin katselut 
Aktiviteetin katselut -raportin avulla saa nopeasti tietoonsa, kuinka monta kertaa kutakin kurssin aktiviteettia on 
katseltu. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Viimeisin katselu: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin 
aktiviteetteja koskeviin tietoihin, joita on katseltu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

Tehtävän palautukset 
Tehtävän palautukset -raportissa näkyvät kurssin kaikki palautetut tehtävät. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tehtävä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain valitusta kurssin 
tehtävästä. 

• Määräpäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin tehtäviä 
koskeviin tietoihin, joiden määräpäivä on määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 
päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

• Palautuspäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin tehtäviä 
koskeviin tietoihin, joiden palautuspäivä on määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 
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Koontinäyttö 
Koontinäyttö on nopea näkymä Viimeisimmän toiminnan kaaviosta, jonka tarkoituksena on näyttää opiskelijalle 
hänen aktiivisuustasonsa kurssilla visuaalisessa muodossa. 

Keskustelualueen viestit 
Keskustelualueen viestit -raportissa näkyvät kaikki keskustelualueet ja niiden viestien ja keskustelujen 
kokonaismäärä, joilla käyttäjä on osallistunut keskustelualueiden toimintaan. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Keskustelualue: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
keskustelualueesta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia 
keskustelualueita koskeviin tietoihin, joiden viimeisin viesti on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan 
jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

Sanaston viestit 
Keskustelualueen viestit -raportissa näkyvät kaikki sanastot ja niiden viestien kokonaismäärä, joilla käyttäjä on 
osallistunut sanastoihin. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Sanasto: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
sanastosta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin 
sanastoja koskeviin tietoihin, joiden viimeisin hakusana on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan 
jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

Tavoitteet 
Tavoitteet-raportin avulla saa nopean katsauksen kaikista kurssin aktiviteeteista, jotka liittyvät johonkin 
tavoitteeseen, ja siitä, mikä käyttäjän luokitus on kunkin tavoitteen ja aktiviteetin osalta. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Arviointipäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 
koskeviin tietoihin, jotka on arvioitu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 
päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

Tenttien palautukset 
Tenttien palautukset -raportista käyttäjä näkee kutakin kurssin tenttiä varten käyttämänsä suorituskerrat, 
suorituskertojen arvosanat sekä lopullisen arvosanan. Tämä on hyvä tapa tarkistaa tenttitilanteensa. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tentti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin tentistä. 
• Suorituksen aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tenttejä 

koskeviin tietoihin, joissa suorituskerta on käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. 

 

Viimeisin toiminta 
Viimeisin toiminta -raportissa näkyy kaikki se käyttäjän toiminta kurssin puitteissa, jonka Joule raportoi 
opettajille. Tästä käyttäjä saa hyvän kuvan siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä opettaja näkee hänen tekevän. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaista toimintaa koskeviin 
tietoihin, joka on tapahtunut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää 
ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. 

Osallistujaluettelo 
Osallistujaluettelo-raportin avulla opiskelija voi katsoa, milloin hän on viimeksi katsellut jonkin kurssin osion 
aktiviteettia tai jotakin tiettyä kurssin aktiviteettia. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Osallistujaluettelo-raportti poikkeaa muista kurssiraporteista siten, että se tukee vain seuraavaa suodatinta: 

• Viimeisin käynti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisiin käyttäjiin, 
joiden viimeisin rekisteröity toiminta kurssin puitteissa on tapahtunut määritetyn päivämäärän ja kellonajan 
jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. 

 

SCORMit 
SCORM-raportissa näkyvät kaikki kurssin SCORM-paketit sekä kaikki yritykset, jotka käyttäjä on käyttänyt 
kunkin SCORMin osion (jota kutsutaan nimellä "sco") ratkaisemiseen. Jokaisessa merkinnässä näkyy käyttäjän 
arvosana, tehtävään käytetty aika ja viimeinen katselukerta. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• SCORM-paketti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
SCORM-paketista. 

• Viimeksi käytetty: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia SCORM-
paketteja koskeviin tietoihin, joita on viimeksi käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 
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Wiki-viestit 
Wiki-viestit-raportti on pikainen näkymä kaikista kurssin wikeistä ja siitä, kuinka monta sivua ja viestiä käyttäjä 
on luonut kussakin niistä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Wiki-viestit -raportissa ei käytetä Arvosanakategoria-suodatinta, mutta siinä voidaan käyttää seuraavia 
erityissuodattimia: 
• Wiki: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin wikistä. 
• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia wikejä koskeviin 

tietoihin, joiden viimeisin viesti on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 
päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. 

 

Joule-raporttien opettajan dokumentaatio 

 
Raportit ovat riippuvaisia tiedonkeruutyökaluista 
Raportit perustuvat Tiedonkeruu-lohkoon, jonka Joule-ylläpitäjä konfiguroi. Tiedonkeruutyökalut keräävät tietoa 
tasaisin ylläpitäjän määrittämin väliajoin, yleensä 2 tunnin välein. Tiedonkeruutyökalut eivät kerää tietoja 
piilotetuista tehtävistä. Tämä tarkoittaa sitä, että näkyviin tuodusta tehtävästä on saatavilla Joule-raporttitietoja 
vasta, kun tiedonkeruutyökalu on kerännyt kyseistä tehtävää koskevat tiedot. On hyvä varautua usean tunnin 
viiveeseen ennen raporttitietojen näkymistä sellaisista tehtävistä, jotka on tuotu näkyviin vasta hiljattain. 
Kannattaa ottaa huomioon myös, että tiedot ovat noin 2 tuntia jäljessä reaaliajasta riippuen tiedonkeruulle 
asetetusta aikavälistä. 
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Pääsy raportteihin 
Joule 2:ssa Joule-raportteihin päästään Asetukset-lohkon Joule-raportit-linkin kautta. Joule-raportit-linkin 
napsauttaminen avaa Joule-raporttien koontinäytön. 

 

Raporttien vienti 
Kaikista raporteista voidaan viedä taulukkotietoja CSV-tiedoston muodossa valitsemalla Vienti sivun alalaidassa 

olevasta pudotusvalikosta. 

Käyttäjältä kysytään selaimen asetuksista riippuen, haluaako hän tallentaa tai avata tiedoston. 

Raporttitoiminnot 
Kurssi-, Poikkeus- ja LearnerView-raporteissa on Toiminto-pudotusvalikko raportin Valittu-sarakkeen alapuolella. 

Toiminto-pudotusvalikosta voidaan valita käyttäjäsarakkeessa olevaan opiskelijaan kohdistuva toiminto.  
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Oletustoiminto on: 

• Lähetä viesti opiskelijalle: Tätä toimintoa käytetään sähköpostiviestin lähettämiseen opiskelijalle. Viesti 

lähetetään käyttäjän ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen, joka on merkitty hänen profiiliinsa. 

Opiskelijaan kohdistuvaa toimintoa käytetään napsauttamalla Valittu-sarakkeen valintaruutua ja valitsemalla 

toiminto Toiminto-pudotusvalikosta. 

Viestin lähettäminen yhdelle tai useammalle opiskelijalle 
Napsauta Valittu-sarakkeen valintaruutua niiden opiskelijoiden kohdalla, joille haluat lähettää viestin. Valitse 

sitten Toiminto-pudotusvalikosta Lähetä viesti opiskelijalle. 

Tämä avaa viestille ponnahdusikkunan. 

Syötä viestisi Viestin sisältö -tekstikenttään ja napsauta Lähetä viesti lähettääksesi viestin valituille opiskelijoille. 

Viesti lähetetään käyttäjälle Moodle-viestien käyttäjien välisiä yksityisviestejä  koskevien asetusten perusteella. 

Voit poistaa opiskelijoita viestiä varten valituista käyttäjistä napsauttamalla Poista käyttäjän nimen ja 

sähköpostiosoitteen oikealla puolella. 

Kurssiraportit 
Näissä raporteissa on yksinkertaisia näkymiä opiskelijoiden kiinnittymisestä kurssin aktiviteetteihin. 

Yleiset suodattimet 
Seuraavassa ovat yleiset suodattimet, jotka ovat käytettävissä kaikissa LearnerView-raporteissa: 

• Arvosanakategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 

arviointikirjan tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluvista aktiviteeteista. Pudotusvalikon kohta 

"Kurssikategoria" viittaa kurssin yleiseen arvosanakategoriaan. Jos tätä suodatinta käytetään 

sivustotasolla, Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 

• Osiot: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin tiettyyn osioon 

kuuluvista aktiviteeteista. Osio viittaa kurssiformaatista riippuen aihealueeseen, viikkoon tai kansioon. Jos 

tätä suodatinta käytetään sivustotasolla, Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 

• Ryhmä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tiettyyn kurssin 

ryhmään kuuluvista käyttäjistä. Jos tätä suodatinta käytetään sivustotasolla, Kurssi-suodatin on 

määritettävä käyttämään sitä. 

• Käyttäjä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin käyttäjästä. 

 

Aktiviteetin arvosanat 
Aktiviteetin arvosanat -raportin avulla näet kurssin käyttäjien aktiviteettien arvosanat helposti ja nopeasti. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Aktiviteetin tyyppi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 
tietyntyyppisistä aktiviteeteista. 

Aktiviteetin katselut 
Aktiviteetin katselut -raportin avulla saa nopeasti tietoonsa, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katselleet kutakin 
kurssin aktiviteettia. Tämä antaa opettajille käsityksen kurssin suosituimmista tai käytetyimmistä aineistoista tai 
aktiviteeteista. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Viimeisin katselu: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 
koskeviin tietoihin, joita on viimeksi katseltu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tehtävän palautukset 
Tehtävän palautukset -raportista opettaja näkee kaikkien kurssin opiskelijoiden kaikki palautetut tehtävät. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tehtävä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
tehtävästä. 

• Määräpäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin tehtäviä 
koskeviin tietoihin, joiden palautuspäivä on määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

• Palautuspäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tehtäviä koskeviin 
tietoihin, jotka on palautettu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää 
ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen päivämäärän jälkeinen 
päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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Koontinäyttö 
Koontinäytöstä näkyvät nopeasti kaaviot yleisimmistä raporteista: Viimeisin toiminta, Keskustelualueen viestit, 

Tenttien palautukset ja Tehtävän palautukset. Näiden kaavioiden tarkoitus on antaa opettajalle nopeasti käsitys 

kurssin aktiivisuustasosta. 

Keskustelualueen viestit 
Keskustelualueen viestit -raportti on pikainen katsaus kurssin kunkin keskustelualueen käytöstä. Siinä näkyy 

luettelo opiskelijoista ja heidän kullekin keskustelualueelle luomiensa viestien määrä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Keskustelualue: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
keskustelualueesta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia 
keskustelualueita koskeviin tietoihin, joiden viimeisin viesti on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan 
jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan 
välillä. Oletuksena: on nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä 
päivämäärää 

 

Sanaston viestit 
Sanaston viestit -raportti on pikainen katsaus kurssin kunkin sanaston käytöstä. Siinä näkyy luettelo 

opiskelijoista ja heidän kuhunkin sanastoon luomiensa viestien määrä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Sanasto: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
sanastosta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia sanastoja 
koskeviin tietoihin, joiden viimeisin hakusana on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Odottaa arviointia 
Odottaa arviointia -raportissa näkyvät nopeasti kaikki kurssin aktiviteetit, joissa on opettajan arviointia 

edellyttäviä suorituksia. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Aktiviteetin tyyppi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot ainoastaan 

kurssin tietyntyyppisistä aktiviteeteista. 

Tavoitteet 
Tavoitteet-raportissa näkyy luettelo kaikkien opiskelijoiden tavoiteluokituksista niiden aktiviteettien osalta, joille 

on asetettu tavoite. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Arviointipäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 

koskeviin tietoihin, jotka on arvioitu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 

päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 

päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tenttien palautukset 
Tenttien palautukset -raportista näkyvät kaikkien opiskelijoiden kutakin kurssin tenttiä varten käyttämät 

suorituskerrat, suorituskertojen arvosanat sekä lopulliset arvosanat. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tentti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin tentistä. 

• Suorituksen aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tenttejä 

koskeviin tietoihin, joissa suorituskerta on käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Viimeisin toiminta 
Viimeisin toiminta -raportissa näkyy kaikki kurssien opiskelijoiden toiminta. Kaaviona tämä raportti näyttää 

kurssin ja kaikkien kurssin opiskelijoiden peruskäyttötaulukon. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaista käyttäjien toimintaa 

koskeviin tietoihin, joka on tapahtunut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 

päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 

päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Osallistujaluettelo 
Osallistujaluettelosta näkyvät kaikki kurssille ilmoittautuneet käyttäjät ja viimeisin päivämäärä, jona he ovat 

katselleet kurssia. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Osallistujaluettelo-raportti poikkeaa muista kurssiraporteista, koska se tukee vain seuraavaa suodatinta: 

• Viimeisin käynti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisiin käyttäjiin, joiden 
viimeisin rekisteröity toiminta kurssin puitteissa on tapahtunut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, 
ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

SCORMit 
SCORMit-raportissa näkyy luettelo kaikista SCORM-paketeista ja niiden sisällä olevista SCOista, joita 

opiskelijat ovat käyttäneet kurssin puitteissa. Raportissa näkyvät lisäksi yritykset suorittaa SCO, yritykseen 

käytetty aika ja SCOsta saatu arvosana. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• SCORM-paketti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
SCORM-paketista. 

• Viimeksi käytetty: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia SCORM-
paketteja koskeviin tietoihin, joita on viimeksi käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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Wiki-viestit 
Wiki-viestit-raportti on pikainen katsaus kurssin kunkin wikin käytöstä. Siinä näkyy luettelo opiskelijoista ja 

heidän kuhunkin wikiin luomiensa viestien määrä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Wiki-viestit -raportissa ei käytetä Arvosanakategoria-suodatinta. Siinä voidaan käyttää seuraavia 
erityissuodattimia: 
• Wiki: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin wikistä. 
• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia wikejä koskeviin 

tietoihin, joiden viimeisin viesti on luotu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 
päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 
päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Korrelaatioraportit 

Korrelaatioraporteissa kurssin arvosanoja verrataan aktiviteettien kiinnittymisasteeseen. 

Aktiviteetin arvosana- ja kiinnittymistiedot 
Tässä raportissa näkyy opiskelijoiden eri pisteytyksiä kurssin aktiviteettien puitteissa. Aktiviteetin 
keskimääräinen pistemäärä esitetään pylväsdiagrammina. Pitämällä kursoria diagrammin päällä näet 
arvosanaan liittyvien katselujen ja viestien (kiinnittyminen) kokonaismäärät. 

Raporttia voidaan katsella useilla eri tiedoilla ja siten eri tuloksilla. 

RAPORTIN SUODATTIMET 
Raportissa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: 

• Ryhmä: Rajoittaa tulokset tiettyyn ryhmään kuuluviin käyttäjiin 
• Arvosanakategoria: Rajoittaa näytetyt aktiviteetit tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluviin aktiviteetteihin 
• Osiot: Rajoittaa näytetyt aktiviteetit tiettyyn osioon (viikko, aihealue tai kansio) kuuluviin aktiviteetteihin 
• Käyttäjä: Rajoittaa raportin valittua käyttäjää koskeviin tietoihin 
• Arvosanojen jakauma: Rajoittaa näytetyt arvosanat tietyn arvon ylittäviin tai alittaviin arvosanoihin 
• Näytettävät aktiviteetit: Rajoittaa näytetyt aktiviteetit vain arvioituihin aktiviteetteihin tai kaikkiin kurssin 

aktiviteetteihin 

Opiskelijoiden kiinnittymisen jakauma 
Tässä raportissa näkyy, kuinka paljon opiskelijoiden kiinnittymistä kuuluu mihinkin arvosanajakaumaan (esim. 
Kuinka monta katselua/viestiä on opiskelijoilta, joiden arvosanat ovat 50‒60 %? Kuinka monta katselua/viestiä 
on opiskelijoilta, joiden arvosanat ovat 90–100 %?). 
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RAPORTIN SUODATTIMET 
Raportissa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: 

• Ryhmä: Rajoittaa tulokset tiettyyn ryhmään kuuluviin käyttäjiin 
• Käyttäjä: Rajoittaa raportin valittua käyttäjää koskeviin tietoihin 
• Päivämääräalue: Rajoittaa näytettävät katseluja/viestejä koskevat tiedot tiettyyn aikaväliin 
• Näkymävalinta: Mitä tietoja näytetään? 

• Katselut - Aktiviteetin katselut 
• Viestit - Aktiviteetin viestit 

Opiskelijoiden kiinnittymisen trendit 
Tässä raportissa näytetään käyttäjien katselujen ja viestien kokonaismäärä. Tästä voidaan päätellä, milloin 

opiskelijat ovat kiinnittyneitä kurssiin ja milloin eivät. 

RAPORTIN SUODATTIMET 
Raportissa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: 

• Ryhmä: Rajoittaa raportin tiettyyn ryhmään kuuluviin käyttäjiin 
• Käyttäjä: Rajoittaa raportin valittua käyttäjää koskeviin tietoihin 
• Päivämääräalue: Rajoittaa näytettävät kurssin katselut tai viestit tiettyyn aikaväliin 
• Näkymävalinta: Mitä tietoja näytetään? 

• Katselut - Aktiviteetin katselut 
• Viestit - Aktiviteetin viestit 

Opiskelijoiden arvosana- ja kiinnittymistiedot 
Tässä raportissa näkyy opiskelijan arvosana tietylle aktiviteetille, kurssille tai kurssien joukolle. Opiskelijoiden 
kokonaisarvosanat esitetään pylväsdiagrammina. Pitämällä kursoria diagrammin päällä näet arvosanaan 
liittyvien katselujen ja viestien (kiinnittyminen) kokonaismäärät. 

Raporttia voidaan katsella useilla eri tiedoilla ja siten eri tuloksilla. 

RAPORTIN SUODATTIMET 
Raportissa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: 

• Ryhmä: Rajoittaa tulokset tiettyyn ryhmään kuuluviin käyttäjiin 
• Arvosanakategoria: Rajoittaa tulokset tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluviin aktiviteetteihin 
• Osiot: Rajoittaa näytetyt aktiviteetit tiettyyn osioon (viikko, aihealue tai kansio) kuuluviin aktiviteetteihin 
• Aktiviteetit: Rajoittaa raportin valittua aktiviteetteja koskeviin tietoihin 
• Arvosanojen jakauma: Rajoittaa näytetyt arvosanat tietyn arvon ylittäviin tai alittaviin arvosanoihin 
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Poikkeusraportit 

Opettajat käyttävät poikkeusraportteja seuratakseen, mitkä opiskelijat eivät osallistu kurssin aktiviteetteihin ja 

saattavat tarvita apua. Raportit keskittyvät opiskelijoihin, joilta puuttuu tietoja. Esimerkiksi niihin opiskelijoihin, 

jotka eivät ole lisänneet viestiä keskustelualueelle tai wikiin. 

Yleiset suodattimet 
Seuraavassa ovat yleiset suodattimet, jotka ovat käytettävissä kaikissa LearnerView-raporteissa: 

• Arvosanakategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 

arviointikirjan tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluvista aktiviteeteista. Pudotusvalikon kohta 

"Kurssikategoria" viittaa kurssin yleiseen arvosanakategoriaan. Jos tätä suodatinta käytetään 

sivustotasolla, Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 

• Osiot: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin tiettyyn osioon 

kuuluvista aktiviteeteista. Osio viittaa kurssiformaatista riippuen aihealueeseen, viikkoon tai kansioon. Jos 

tätä suodatinta käytetään sivustotasolla, Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 

• Ryhmä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tiettyyn kurssin 

ryhmään kuuluvista käyttäjistä. Jos tätä suodatinta käytetään sivustotasolla, Kurssi-suodatin on 

määritettävä käyttämään sitä. 

• Käyttäjä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

käyttäjästä. 

Aktiviteetin arvosanat 
Aktiviteetin arvosanat -raportti antaa opettajan käyttöön luettelon kaikista käyttäjistä ja aktiviteeteista, joista he 

eivät vielä ole saaneet arvosanaa. Tämä raportti näyttää vain aktiviteetit, jotka voidaan arvioida. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Aktiviteetin tyyppi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 

tietyntyyppisistä aktiviteeteista. 

Aktiviteetin katselut 
Aktiviteetin katselut -raportin avulla opettaja näkee kaikki kurssin aktiviteetit, joita opiskelija ei ole katsellut 

kertaakaan. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
aktiviteetista. 

• Viimeisin katselu: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 
koskeviin tietoihin, joita käyttäjä ei ole katsellut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tehtävän palautukset 
Tehtävän palautukset -raportin avulla opettaja näkee kaikki kurssin tehtävät, joita opiskelija ei ole palauttanut. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tehtävä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin tehtävästä. 
• Määräpäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin tehtäviä 

koskeviin tietoihin, joiden palautuspäivä on määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

• Palautuspäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tehtäviä koskeviin 
tietoihin, joita käyttäjä ei ole palauttanut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 
päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 
päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Keskustelualueen viestit 
Keskustelualueen viestit -raportista opettaja näkee luettelon käyttäjistä ja siitä, mille keskustelualueille he eivät 

ole luoneet viestiä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Keskustelualue: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

keskustelualueesta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia keskustelualueita 

koskeviin tietoihin, joille käyttäjä ei ole luonut viestiä määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. Oletuksena: on nykyisen 

päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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Sanaston viestit 
Sanaston viestit -raportista opettaja näkee luettelon käyttäjistä, jotka eivät ole luoneet viestiä sanastoon kurssin 

puitteissa. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Sanasto: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin sanastosta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia sanastoja 

koskeviin tietoihin, joihin käyttäjä ei ole luonut viestiä määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tavoitteet 
Tavoitteet-raportista opettaja näkee luettelon niistä opiskelijoista, jotka eivät ole täyttäneet tavoitetta tai osaa siitä. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Arviointipäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 

koskeviin tietoihin, jotka on arvioitu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 

päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. 

Tenttien palautukset 
Tenttien palautukset -raportista opettaja näkee luettelon niistä opiskelijoista, jotka eivät ole käyttäneet 

suorituskertoja kurssissa. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tentti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin tentistä. 

• Suorituksen aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tenttejä 

koskeviin tietoihin, joissa suorituskertaa ei ole käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, 

ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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SCORMit 
SCORMit-raportista opettaja näkee luettelon niistä opiskelijoista, jotka eivät ole yrittäneet suorittaa kurssin 

SCORMeja. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• SCORM-paketti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
SCORM-paketista. 

• Viimeksi käytetty: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia SCORM-
paketteja koskeviin tietoihin, joita käyttäjä ei ole käyttänyt määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, 
ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Wiki-viestit 
Wiki-viestit-raportista opettaja näkee luettelon niistä opiskelijoista, jotka eivät ole luoneet viestiä wikiin kurssin aikana. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Wiki-viestit -raportissa ei käytetä Arvosanakategoria-suodatinta, mutta siinä voidaan käyttää seuraavia 
erityissuodattimia: 
• Wiki: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin wikistä. 
• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia wikejä koskeviin 

tietoihin, joihin käyttäjä ei ole luonut viestiä määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 
nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

LearnerView-raportit 

Opettajat käyttävät LearnerView-raportteja nähdäkseen, mitä tietyt opiskelijat tekevät kurssin aikana, ja 
ymmärtääkseen yksittäisten opiskelijoiden edistymistä. Näissä raporteissa on oma erilainen näkymänsä, jossa 
raportit keskittyvät opiskelijaan ja töihin ja jonka avulla opettaja voi siirtyä nopeasti opiskelijasta toiseen. 

Yleiset suodattimet 
Seuraavassa ovat yleiset suodattimet, jotka ovat käytettävissä kaikissa LearnerView-raporteissa: 

• Arvosanakategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 
arviointikirjan tiettyyn arvosanakategoriaan kuuluvista aktiviteeteista. Pudotusvalikon kohta 
"Kurssikategoria" viittaa kurssin yleiseen arvosanakategoriaan. Jos tätä suodatinta käytetään sivustotasolla, 
Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 
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• Osiot: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin tiettyyn osioon 

kuuluvista aktiviteeteista. Osio viittaa kurssityypistä riippuen aihealueeseen, viikkoon tai kansioon. Jos tätä 

suodatinta käytetään sivustotasolla, Kurssi-suodatin on määritettävä käyttämään sitä. 

 

LearnerView-raporttien oikeassa yläkulmassa on selausmahdollisuus. Käyttäjäselaus on nopea tapa siirtyä 

kurssin osallistujasta toiseen heidän raporttitietojaan katsoakseen. Napsauta Edellinen käyttäjä -linkkiä palataksesi 

luettelon edellisen käyttäjän raporttiin. Napsauta Seuraava käyttäjä -linkkiä siirtyäksesi luettelon seuraavan 

käyttäjän raporttiin. Pudotusvalikosta voi siirtyä tietyn kurssin käyttäjän raporttiin. Käyttäjiä selatessa raportin 

suodattimet pysyvät muuttumattomina, minkä ansioista eri käyttäjien samoja tietoja voi vertailla keskenään. 

Aktiviteetin arvosanat 
Aktiviteetin arvosanat -raportin avulla näet kurssin valitun käyttäjän aktiviteettien arvosanat helposti ja nopeasti. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Aktiviteetin tyyppi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain kurssin 

valituntyyppisistä aktiviteeteista. 

Aktiviteetin katselut 
Aktiviteetin katselut -raportin avulla saa nopeasti tietoonsa, kuinka monta kertaa käyttäjä on katsellut kutakin 

kurssin aktiviteettia. Tämä antaa opettajille käsityksen suosituimmista tai käytetyimmistä aineistoista tai 

aktiviteeteista yksittäiselle opiskelijalle. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Viimeisin katselu: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 

koskeviin tietoihin, joita käyttäjä on viimeksi katsellut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tehtävän palautukset 
Tehtävän palautukset -raportista opettaja näkee kurssin opiskelijan kaikki palautetut tehtävät. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tehtävä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
tehtävästä. 

• Määräpäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia kurssin tehtäviä 
koskeviin tietoihin, joiden palautuspäivä on määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän välillä. 

• Palautuspäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tehtäviä koskeviin 
tietoihin, jotka on palautettu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää 
ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen päivämäärän jälkeinen 
päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Keskustelualueen viestit 
Keskustelualueen viestit -raportista opettaja näkee opiskelijan kullekin kurssin keskustelualueelle luomien 

viestien määrän. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Keskustelualue: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 
keskustelualueesta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia keskustelualueita 
koskeviin tietoihin, joille käyttäjä on luonut viestin määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 
määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 
päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Sanaston viestit 
Sanaston viestit -raportista opettaja näkee opiskelijan kuhunkin kurssin sanastoon luomien viestien määrän. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Sanasto: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin sanastosta. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia sanastoja 

koskeviin tietoihin, joihin käyttäjä on viimeksi luonut viestin määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, 

ennen määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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Tavoitteet 
Tavoitteet-raportista opettaja näkee opiskelijan kunkin kurssin aktiviteetin tavoiteluokituksen. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Arviointipäivä: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia aktiviteetteja 

koskeviin tietoihin, jotka on arvioitu määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä 

päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen 

päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Tenttien palautukset 
Tenttien palautukset -raportista opettaja näkee tiedot ja arvosanat kaikista opiskelijan kurssin aikana 

käyttämistä suorituskerroista.  

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Tentti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin tentistä. 

• Suorituksen aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia tenttejä 

koskeviin tietoihin, joissa suorituskerta on käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Viimeisin toiminta 
Viimeisin toiminta -raportista opettaja näkee opiskelijan viimeisimmän toiminnan kurssin puitteissa. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Aktiviteetit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

aktiviteetista. 

• Aikaleima: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaista toimintaa koskeviin 

tietoihin, joka on tapahtunut määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen määritettyä päivämäärää 

ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on nykyisen päivämäärän jälkeinen 

päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 
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SCORMit 
SCORMit-raportista opettaja näkee kaikki opiskelijan kurssin aikaiset SCORM- ja SCO-suorituskerrat. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• SCORM-paketti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

SCORM-paketista. 

• Viimeksi käytetty: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia SCORM-

paketteja koskeviin tietoihin, joita on viimeksi käytetty määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Wiki-viestit 
Wiki-viestit-raportista opettaja näkee opiskelijan kuhunkin kurssin wikiin luomien viestien määrän. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Wiki-raportissa ei käytetä Arvosanakategoria-suodatinta, mutta siinä voidaan käyttää seuraavia 

erityissuodattimia: 

• Wiki: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin wikistä. 

• Viimeisin viesti: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa raportin tulokset vain sellaisia wikejä koskeviin 

tietoihin, joihin käyttäjä ei ole luonut viestiä määritetyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen, ennen 

määritettyä päivämäärää ja aikaa tai kahden määritetyn päivämäärän ja ajan välillä. Oletuksena: on 

nykyisen päivämäärän jälkeinen päivä miinus seitsemän päivää, on ennen nykyistä päivämäärää 

Vertailuraportit 

Vertailuraporttien avulla opettajat ja muut kurssin hallinnoijat voivat vertailla kursseja, kurssien aktiviteetteja ja 

opiskelijoiden kurssiin liittyviä suorituksia keskenään. 

Kurssiyhteenvedot 
Kurssiyhteenvedot-raportin avulla ylläpitäjät, opettajat tai opiskelijat voivat vertailla eri kurssien 

yhteenvetotietoja toisiinsa. Näiden raporttien yhteenvetotiedot sisältävät sarakkeet kurssikategorioille, kursseille, 

arvioinneille, suorituksille, kiinnittymiselle ja aktiviteettinäytteille. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Kurssi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssista. 

• Kategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kategoriasta. 

Osallistujayhteenvedot 
Osallistujayhteenvedot-raportin avulla ylläpitäjät ja opettajat voivat vertailla keskenään tiettyjä käyttäjiä tietyn 

sivun tai kurssin puitteissa. Näiden raporttien yhteenvetotiedot sisältävät sarakkeet osallistujille, 

kurssikategorioille, kursseille, arvioinneille, suorituksille, kiinnittymiselle ja aktiviteettinäytteille. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Osallistujat: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä 

osallistujasta. 

• Kohortit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kohortista. 

Osallistujien vertailu 
Osallistujien vertailu -raportin avulla ylläpitäjät ja opettajat voivat vertailla keskenään kurssin osallistujien 

yhteenvetotietoja. Tätä raporttia voidaan käyttää vain kurssin tasolla. Näiden raporttien yhteenvetotiedot 

sisältävät sarakkeet kurssin osallistujille, aktiviteeteille, arvioinneille, suorituksille, kiinnittymiselle ja 

aktiviteettinäytteille. 

RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Osallistujat: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssin 

osallistujasta. 

• Kohortit: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kohortista. 

Aktiviteettien vertailu 
Aktiviteettien vertailu-raportin avulla ylläpitäjät ja opettajat voivat vertailla keskenään kurssin eri aktiviteettien 

yhteeenvetotietoja. Osallistujien vertailu -raportin tavoin tätä raporttia voidaan käyttää vain kurssin tasolla. 

Näiden raporttien yhteenvetotiedot sisältävät sarakkeet kurssin aktiviteeteille, arvioinneille, suorituksille ja 

kiinnittymiselle. 
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RAPORTTIKOHTAISET SUODATTIMET 
Tässä raportissa voidaan käyttää seuraavia erityissuodattimia: 

• Kurssi: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kurssista. 

• Kategoria: Tämän suodattimen asettaminen rajoittaa tulokset näyttämään tiedot vain tietystä kategoriasta. 
 

Mukautetun opiskelun suunnittelun yleiskatsaus 

Mukautetun opiskelun suunnittelun avulla opettajat voivat luoda kurssille yhden tai useampia "sääntöjä" ja 

muokata niitä. Säännöillä määritetään tapahtumia, joiden perusteella Joule suorittaa automaattisesti tiettyjä 

toimintoja. 

Opettajat voivat luoda useita sääntöjä helpottamaan työtään. Sääntö voi esimerkiksi seurata "riskiryhmään" kuuluvia 
arvosanoja ja lähettää niiden perusteella viestejä opiskelijan elämään kuuluville tärkeimmille henkilöille. Sääntöä 
voidaan käyttää myös kannustamaan opiskelijaa asettamalla sen seuraamaan aktiviteettien loppuun suorittamista. 
Opettajilla on lukuisia mahdollisuuksia yhdistellä kurssin eri tapahtumia, ehtoja ja toimintoja säännöiksi. 

Mukautetun opiskelun suunnittelun käyttöskenaarioita 

• Aapo Opiskelija saa tentistä arvosanan 55 %, minkä perusteella hänelle lähetetään automaattisesti 
sähköposti, joka sisältää kohdennettuja ehdotuksia hänen opettajaltaan. 

• Bettiina Opiskelija osallistuu tenttiin, joka arvioidaan automaattisesti. Hän saa siitä arvosanan D, jolloin 
hänet ohjataan automaattisesti luennolle, jolta hän saa lisätietoja aiheesta. 

• Professori Saturnus on lukenut paljon hyvää positiivisesta vahvistamisesta. Joulutauon aikana hän on 
luonut useita sääntöjä, jotka lähettävät positiivisia viestejä hänen opiskelijoilleen, jos heidän toimensa ja 
arvosanansa täyttävät professorin määrittämät kriteerit. 

• Dekaani Tiukka on luonut ikävämmänpuoleisen PDF-tiedoston, jossa kuvaillaan, mihin kurinpidollisiin 
toimenpiteisiin plagioijia vastaan ryhdytään. Nyt opiskelijat ohjataan isompien töiden palautuksen 
yhteydessä kurssiaineistoon, joka pakottaa heidät lataamaan mainitun tiedoston. 

• Jaana Opiskelija osallistuu kurssiin, joka alkaa ja loppuu eri aikoina vuoden varrella. Kurssin yksiköt on 
suunniteltu avautumaan edellisessä yksikössä saavutetun menestyksen perusteella. Kun Jaana suoriutuu 
huonosti, hän saa lisää aktiviteetteja samasta aiheesta, ja kun hän menestyy, hän siirtyy seuraavaan 
aihealueeseen. 

• Bettiina, Aapo ja Jaana käyvät samoilla tuotantotalouden luennoilla, mutta kun he kirjautuvat kurssille, he 
näkevät eri aktiviteetit. Tämä johtuu siitä, että heille on automaattisesti annettu käyttöön eri sisällöt 
perustuen aikaisempiin ja meneillään oleviin arviointeihin. 
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Mukautettu opiskelun suunnittelu – opiskelijan dokumentaatio 

Kurssin opiskelijat eivät näe sääntöjä, mutta säännöt vaikuttavat siihen, millaisia toimintoja he saavat käyttöönsä. 

Seuraavassa on luettelo toiminnoista, jotka opiskelija voi saada käyttöönsä Mukautetun opiskelun suunnittelun kautta: 

• Ilmoitus: Kurssin selaimessa tulee näkyviin viesti, joka vaatii toimenpidettä ennen kuin opiskelija pääsee 
jatkamaan selaamista. 

• Sähköposti: Opiskelijalle lähetetään kurssiin liittyvä mukautettu sähköpostiviesti. 
• Siirry aktiviteettiin: Opiskelija ohjataan automaattisesti toiseen kurssiin kuuluvaan aineistoon tai aktiviteettiin. 

• Siirry verkko-osoitteeseen: Opiskelija ohjataan tiettyyn verkko-osoitteeseen. 
• Vapautuskoodit: Opiskelija voi katsella tiettyä kurssin sisältöä, jolle on asetettu vapautuskoodi (tai 

menettää oikeutensa katsella sitä). 
• Lisää käyttäjä ryhmään/Poista käyttäjä ryhmästä: Opiskelija voidaan lisätä tiettyihin kurssin ryhmiin tai 

poistaa sellaisista hänen kurssiin liittyvän toimintansa perusteella. 
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Mukautettu opiskelun suunnittelu – opettajan dokumentaatio 

Mukautetun opiskelun suunnittelua käytetään Asetukset-lohkon kautta. 

 

Vaihtoehtoisesti opettajat voivat siirtyä Mukautettuun opiskelun suunnitteluun muokkaustilassa napsauttamalla 

sen kuvaketta. 

Molemmat toimet johtavat siirtymiseen Säännöt-yhteenvetosivulle. 
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Säännöt-yhteenvetosivu 
Säännöt-sivun luettelossa näkyvät kaikki olemassa olevat säännöt. Niitä voidaan suodattaa pudotusvalikkojen 

avulla. Ensimmäisessä pudotusvalikossa valitaan kaikkia aktiviteetteja tai vain tiettyä aktiviteettia koskevat 

säännöt. Toisella valikolla valitaan sääntöön liittyvän tapahtuman tyyppi (esim. Aktiviteetti suoritettu, Aktiviteetti 

arvioitiin, Aktiviteetti nähty). 

Olemassa olevia sääntöjä voidaan muokata tai poistaa napsauttamalla rattaan näköistä kuvaketta. 

Uusi sääntö luodaan napsauttamalla Lisää sääntö. 

Sääntöesimerkkejä 
• Jos opiskelija tarkastelee tenttiä, mutta ei ole lukenut tiettyä luentoa, näytä ilmoitus, jossa häntä 

opastetaan lukemaan se ennen tentin tekemistä. 

• Jos opiskelija palauttaa tentin, jossa arvosana on pienempi kuin 70 %, avaa täydentävää sisältöä ja ilmoita 

opiskelijalle, että se on hänen käytössään. 

• Jos opiskelija palauttaa tentin, jossa arvosana on 90 % tai korkeampi, avaa seuraava luento. 

• Jos opiskelija palauttaa tentin, jossa arvosana on pienempi kuin 50 %, lähetä kurssin opettajille sähköposti, 

jossa heille ilmoitetaan mahdollisesta tukitoimien tarpeesta. 

• Kun keskustelualuetta katsotaan, näytä ilmoitus, joka sisältää opiskelijalle tärkeät ohjeet. 

Lisää sääntö / muokkaa sääntöä 
Määritä säännölle tapahtumat, ehdot ja toiminnot vastaavista välilehdistä. 

Tapahtumat-välilehti 
Tapahtumilla määritetään, milloin sääntö tulee käyttöön. Kun käyttäjät käynnistävät jonkin määritetyn 

tapahtuman, toiminnot toteutuvat, jos ehdot täyttyvät. 

Tapahtumia lisätään valitsemalla vähintään tapahtuman ja aktiviteetin tyyppi ja napsauttamalla sen jälkeen Lisää. 

Jäljempänä luetellaan käytettävissä olevat tapahtumatyypit. Huomaa, että kaikki tapahtumatyypit eivät ole 

sovellettavissa kaikkiin aktiviteetti- ja aineistotyyppeihin. 

• Aktiviteetti suoritettu: Käynnistyy, kun aktiviteetti merkitään valmiiksi esimääritettyjen suorituskriteerien 

mukaisesti. Vaatii sen, että suorituksen seuranta on käytössä Joule-sivulla ja kurssissa. 

• Aktiviteetti arvioitu: Käynnistyy, kun aktiviteetille on annettu arvosana. Tämä voi tapahtua automaattisesti 

(kun tentti palautetaan) tai manuaalisesti (kun opettaja syöttää arvosanan). Ota huomioon, että 

tapahtuman käynnistävä käyttäjä (esim. opettaja) voi olla eri kuin arvioinnin vastaanottaja. 

• Aktiviteetti nähty: Käynnistyy, kun aktiviteettia tarkastellaan. Se käynnistyy esimerkiksi silloin, kun 

opiskelija napsauttaa tenttiä. 
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• Tentti tai tehtävä palautettu: Käynnistyy, kun tentti tai tehtävä on palautettu (esim. kun käyttäjä suorittaa 

tehtävän loppuun, kun käyttäjä lähettää tentin). Tätä voidaan käyttää uuden sisällön avaamiseen ilman sen 

odottamista, että manuaalisesti arvioitavat kohteet arvioidaan. 

• Keskustelualueen vastaus: Käynnistyy, kun käyttäjä vastaa keskustelualueen aiheeseen tai toisen 

käyttäjän keskustelualueen aiheeseen luomaan vastaukseen. 

• Keskustelualueen uusi aihe: Käynnistyy, kun käyttäjä luo keskustelualueelle uuden aiheen. 

• Käyttäjä lisätty ryhmään: Käynnistyy, kun käyttäjä on lisätty ryhmään, riippumatta siitä, tapahtuiko lisäys 

manuaalisesti, automaattisesti toisen Mukautetun opiskelun suunnittelun säännöstä johtuen tai 

automaattisesti Conduitin kautta. 

• Käyttäjä poistettu ryhmästä: Käynnistyy, kun käyttäjä on poistettu ryhmästä, riippumatta siitä, tapahtuiko 

lisäys manuaalisesti, automaattisesti toisen Mukautetun opiskelun suunnittelun säännöstä johtuen tai 

automaattisesti Conduitin kautta. 

• Kurssi avattu: Käynnistyy, kun käyttäjä avaa kurssin ensimmäisen kerran päivän aikana. Kurssista 

poistuminen katselemaan toisia Joule-kursseja ja -sivuja nollaa tapahtuman, jolloin se käynnistyy 

uudelleen, jos käyttäjä palaa katsomaan tapahtumaan liittyvää kurssia. 

• Kurssiarvosanan muutos: Käynnistyy, kun arviointikirjan kurssiyhteenveto muuttuu (yleensä siksi, että 

jokin aktiviteetti arvioidaan). 

• Tietty päivämäärä ja aika: Käynnistyy tiettynä päivänä ja tiettynä aikana. Päivämäärä voidaan asettaa 

tulevaisuuteen senhetkisen tilanteen tarkastamiseksi. Tällä tapahtumalla ei ole käynnistävää aktiviteettia. 

• Toistuva tapahtuma: Käynnistyy tiettyinä päivämäärinä ja aikoina. Tämä tapahtuma voidaan määrittää 

käynnistymään päivittäin tai viikoittain tiettynä kellonaikana. 

 

 

Kurssiarvosana-tapahtumaa pitäisi käyttää kurssitoimintojen ja aktiviteettitapahtumia aktiviteettitoimintojen 

yhteydessä. 

Ehto-välilehti (valinnainen) 
Ehdoilla määritetään toteutetaanko toiminto, kun tapahtuma käynnistyy. Jos ehtoja ei ole määritetty, toiminnot 

toteutetaan aina tapahtuman käynnistyessä. 

Lisää ehto valitsemalla sen tyyppi ja napsauttamalla Lisää. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi määrittää 

lisäasetuksia ehdolle. 

Käytettävissä ovat seuraavat ehtotyypit: 

• Aktiviteetti nähty: Tarkistaa, onko säännön käynnistävä käyttäjä nähnyt aktiviteetin tai aineiston. 

• Aktiviteetti suoritettu: Tarkistaa, onko aktiviteetti merkitty suoritetuksi säännön käynnistävällä opiskelijalla. 

Tämä edellyttää, että suoritusten seuranta on käytössä sivulla ja kurssissa. 
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• Aktiviteetin arvosana-alue: Tarkistaa, onko aktiviteetin arvosana määritettyjen rajojen sisällä. Jos 

aktiviteetti sallii monta suorituskertaa, käytetty arvosana on aktiviteetin kokonaisarvosana, joka ei 

välttämättä ole viimeisin palautus. 

• Käyttäjän roolin tarkistus: Tarkistaa, onko tapahtuman käynnistänyt käyttäjä määritetty tiettyyn rooliin. 

Tällä voidaan estää se, että opettajat käynnistävät tiettyjä sääntöjä. 

• Ryhmän jäsenyyden tarkistus: Tarkistaa, kuuluuko käyttäjä tiettyyn ryhmään. 

• Kurssiarvosanan muutos: Tarkistaa, kuuluuko kurssiarvosana määritettyjen rajojen sisälle. 

• Kurssikirjautuminen: Tarkistaa, onko käyttäjä kirjautunut tai ollut kirjoittautumatta kurssille määritetyn 

päivien määrän kuluessa (esim. 7 kuluneen päivän aikana). 

• Päivämäärän tarkistus: Tarkistaa, toteutuuko tapahtuma ennen määritettyä päivämäärää vai sen jälkeen. 

Toiminnot-välilehti 
Toiminnot käynnistyvät, kun tapahtuma toteutuu ja määritetyt ehdot täyttyvät. 

Toiminto lisätään valitsemalla toimintotyyppi ja napsauttamalla sitten Lisää. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa 

voi määrittää lisäasetuksia toiminnolle. 

Käytettävissä ovat seuraavat toimintotyypit: 

• Näytä ilmoitus: Määritetty teksti näytetään tapahtuman käynnistävälle käyttäjälle tavallisessa selaimen 

JavaScript-ilmoitusikkunassa. Käyttäjän on vahvistettava ilmoituksen näkeminen ennen kuin hän pääsee 

jatkamaan. 

• Lähetä sähköpostia: Sähköpostiviesti lähetetään sivuston palvelimesta määritettyjen parametrien 

perusteella. 

• Siirry aktiviteettiin: Ohjaa käyttäjän suoraan tiettyyn kurssin aktiviteettiin tai aineistoon. 

• Siirry verkko-osoitteeseen: Ohjaa käyttäjän määritetylle toiselle verkkosivustolle (tai kurssi-sivulle tai 

sivuston toiselle sivulle). 

• Avaa vapautuskoodilla: Julkaisee vapautuskoodilla suojatun sisällön säännön käynnistävän käyttäjän 

käytettäväksi. 

• Lukitse vapautuskoodilla: Poistaa vapautuskoodilla suojatun sisällön käytöstä säännön käynnistävältä 

käyttäjältä. 

• Lisää käyttäjä ryhmään: Lisää käyttäjän tietyn kurssin ryhmän jäseneksi. 

• Poista käyttäjä ryhmästä: Poistaa käyttäjän tietystä kurssin ryhmästä. 
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Mukautettu opiskelun suunnittelu – sääntöesimerkkejä 

Lähetä sähköpostiviesti, kun tietty aktiviteetti on suoritettu 
1. Valitse Aktiviteetin suoritus käynnistäväksi tapahtumaksi. 

2. Valitse aktiviteettityyppi, jota haluat seurata (esim. Tehtävä). 

3. Valitse tietty aktiviteetti, jota haluat seurata (esim. "Lopputentti"). 

4. Valitse toiminnoksi Lähetä sähköpostia. 

5. Lisää Käynnistävä käyttäjä vastaanottajaksi. 

6. Luo sähköpostiviesti, jossa on vastaanottajana "Käynnistävä käyttäjä". Syötä viestikenttään esimerkiksi 

"Uutinen: ((student_firstname)) ((student_lastname)) suoritti juuri ((activity_name))." 

Lähetä sähköpostiviesti, kun aktiviteetti on arvioitu 
1. Valitse käynnistäväksi tapahtumaksi Aktiviteetti arvioitiin. 

2. Valitse aktiviteetti, jonka saatat arvioida (esim. Tehtävä). 

3. Valitse mieluummin Mikä tahansa tyyppiä kuin tietty tehtävä. 

4. Valitse toinen aktiviteetti, jonka saatat arvioida (esim. Tentti). 

5. Valitse mieluummin Mikä tahansa tyyppiä kuin tietty tentti. 

6. Valitse toiminnoksi Lähetä sähköpostia.  

7. Lisää Käynnistävä käyttäjä ja opiskelija vastaanottajiksi. 

8. Lisää viestikenttään esimerkiksi: "Hei ((student_firstname)). Aktiviteetti ((activity_name)) on arvioitu, ja 

sinun pistemääräsi on ((grade_percent_raw))." 

Mukautettu tervehdys aktiviteetin katselun yhteydessä 
1. Valitse Aktiviteetti nähty käynnistäväksi tapahtumaksi. 

2. Valitse Sivu tapahtuman käynnistäväksi aktiviteettityypiksi. 

3. Valitse esimerkiksi kurssin opetustavoitteet tarkaksi käynnistäväksi tapahtumaksi. 

4. Valitse toiminnoksi Näytä ilmoitus. 

5. Luo viesti toiminnolle. 

6. Lisää viestiin esimerkiksi: "Hei ((student_firstname)). Kiitos, kun tutustuit aktiviteettiin ((activity_name)), sillä 

se on tärkeä osa tammikuun 15. päivän tenttiä." 

Lähetä sähköpostiviesti opiskelijan lisäämisestä ryhmään 
1. Valitse Käyttäjä lisätty ryhmään käynnistäväksi tapahtumaksi. 

2. Valitse ryhmä (esim. Labra C). 

3. Valitse toiminnoksi Lähetä sähköpostia.  

4. Lisää Käynnistävä käyttäjä vastaanottajaksi. 

5. Lisää viestikenttään esimerkiksi: "Hei, ((student_firstname)), ((student_lastname)) on nyt lisätty ryhmään Labra C." 
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Lähetä sähköpostiviesti opiskelijan ryhmästä poistamisesta 
1. Valitse Käyttäjä poistettu ryhmästä käynnistäväksi tapahtumaksi. 
2. Valitse ryhmä (esim. Labra H). 
3. Valitse toiminnoksi Lähetä sähköpostia.  
4. Lisää Käynnistävä käyttäjä vastaanottajaksi. 
5. Lisää viestikenttään esimerkiksi: "Hei, ((student_firstname)), ((student_lastname)) on nyt poistettu 

ryhmästä Labra H." 

Toivota opiskelija tervetulleeksi takaisin kurssille 
1. Valitse käynnistäväksi tapahtumaksi Kurssi avattu. 
2. Valitse toiminnoksi Näytä ilmoitus. 
3. Syötä ilmoitusviestiksi esimerkiksi: "Tervetuloa takaisin kurssille, ((student_firstname))!" 

Lähetä sähköpostiviesti, kun kurssiarvosana on muuttunut 
1. Valitse käynnistäväksi tapahtumaksi Kurssiarvosanan muutos. 
2. Valitse ehdoksi Kurssiarvosanan arvosana-alue. 
3. Valitse toiminnon käynnistävä arvosana-alue (esim. Arvosana on vähintään 0%, Arvosana on alle 70%). 
4. Valitse toiminnoksi Lähetä sähköpostia. 
5. Lisää Käynnistävä käyttäjä ja opiskelija vastaanottajiksi. 
6. Lisää viestikenttään esimerkiksi: "Hei, ((student_firstname)), ((student_lastname)) on tällä hetkellä 

saamassa kurssista arvosanan ((course_grade_percent))." 

Ehdon Käyttäjän roolin tarkistus käyttäminen 
(Skenaario: Haluat, että opettajat eivät voi käynnistää sääntöä.) 

1. Valitse ehdoksi Käyttäjän roolin tarkistus. 
2. Valitse Käynnistävä käyttäjä "on" roolissa: "Opiskelija". 

Ehdon Ryhmän jäsenyyden tarkistus käyttäminen 
(Skenaario: Haluat, että sääntöä sovelletaan vain tiettyyn opiskelijaryhmään.) 

1. Valitse ehdoksi Ryhmän jäsenyyden tarkistus. 
2. Valitse Käynnistävä käyttäjä "on" jäsen ryhmässä "Kaikilla on niin mukavaa". 

Ehdon Päivämäärän tarkistus käyttäminen 
(Skenaario: haluat julkaista kurssin sisältöä 7 päivää opiskelijan ilmoittautumisen jälkeen.) 

1. Valitse ehdoksi Päivämäärän tarkistus. 
2. Valitse Nykyinen päivämäärä on "myöhempi". 
3. Valitse Käynnistävän käyttäjän rekisteröitymispäivä. 
4. Valitse Plus-valintaruutu ja kirjoita numero 7 päivää-kenttään. 
5. Valitse toiminnoksi Avaa vapautuskoodilla. 
6. Syötä Vapautuskoodi-kenttään esimerkiksi "Toisen viikon sisältö" (älä unohda varustaa kurssisisältöä 

samalla koodilla). 

http://www.moodlerooms.com/�
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