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• Qridi Oy on oppimista rakastava yritys, joka kehittää digitaalista arviointi- 
ja oppimisalustaa oppimisen lähtökohdista 

• Käytössä peruskouluissa ympäri Suomea (yli 40 000 oppilasta, määrä 
kasvaa koko ajan)

• Kansainvälistä käyttöä kolmessa eri maassa. Käytössä myös 
urheiluseuroissa.

• Oma tuotekehitys kehittää Qridiä jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden ja oppimisen asiantuntijoiden kanssa.

• Qridi valittiin vuonna 2016 Suomen parhaaksi digitaaliseksi 
oppimisratkaisuksi (eEemeli-kilpailu).

Qridi Oy



Pedagogiset juuret



• Jos halutaan vaikuttaa oppimiseen, kannattaa tutkimusten mukaan vaikuttaa 
arviointiin

– “Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä 
oppimistilanteessa.” 
(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

– “Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia, on valtava 
merkitys oppimiseen” 
(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

• Tavoitteena tukea oppilaan kasvua itseohjautuvaksi oppijaksi, joka ottaa vastuun 
omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus oppimisestaan.

Pedagogiset juuret



Perusopetuslaki



OPS2016: Oppilaan itsereflektio keskiössä

Meta-Learning
“How we reflect and adapt”

Knowledge
• “What we know 

and understand”

Character
• “How we 

behave and 
engage in the 
world”

Skills
• “How we use 

what we know”

21st Century 
Learner 

Source: @Center for Curriculum Redesign.

Qridin avulla on mahdollista arvioida ja samalla opettaa laaja-alaista osaamista: 
tiedon, taidon, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä 
käyttäytymistä. Työkalu on laadittu erityisesti jatkuvan oppimisen arviointiin ja 
ohjaukseen.



• Suomalaisessa peruskoulussa arviointi ymmärretään prosessina, 
jonka tehtävänä on tukea oppimista ja antaa oppilaalle palautetta 
hänen osaamisestaan (formatiivinen tehtävä).

• Toinen keskeinen tehtävä kuvata kaikille arviointitietoa tarvitseville 
oppilaan edistymistä ja suoritustasoa (summatiivinen tehtävä).
– Arvosanojen avulla haetaan jatko-opintoihin ja työelämään.
– Arvosanoilla voidaan motivoida, kannustaa ja palkita.
– Arvosanoja voidaan käyttää vallan välineenä.

Qridi on formatiivisen arvioinnin työväline



Qridi työkaluna



Koulun 
hallinnon
työkalut

Luokan
hallinnon 
työkalut

Oppimisen 
hallinta ja 
pedagogiset 
työkalut

Digitaaliset 
luovuus- ja 
tietotyökalut

Koulutuksen digitaalinen 
ekosysteemi

Viestintä, digitaalinen sisältö, Internetin aineistopankit jne. 
Esim. O365, Google Classroom

Esim. aikataulut, poissaolot, henkilöstöresursointi, 
arvosanat

Esim. maksut, opiskelijarekisteri, tapahtumat, 
Koulukuljetukset

Suurin impakti oppimiseen luodaan tässä kerroksessa!

Esim. tehtävienhallinta, 
oppimispaketit ja -prosessit, 
FORMATIIVINEN ARVIOINTI



Hyödyt

Qridi tarjoaa opettajille didaktisen lähestymistavan, jolla on 
helppo toteuttaa opetuksessa formatiivista arviointia 
monipuolisilla tavoilla. Opettajilla on mahdollista ohjata ja 
tukea oppijan yksilöllisiä oppimisprosesseja. 

Oppilaat tulevat itseohjautuviksi, ottavat vastuuta omasta 
toiminnastaan ja oppimisestaan ja tunnistavat oman 
kyvykkyytensä ja kehityksensä.

Opettajat ja koulun hallinto voivat johtaa ja kehittää opetusta 
oppimistiedon perusteella - pedagoginen johtaminen 
mahdollistuu.



Itseohjautuvuus ja oppimisen 
omistajuuden tukeminen

• Qridin avulla oppilas osallistuu 
oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: 
– tavoitteen asetteluun

– toteutukseen

– arviointiin



Arvioinnit
Itse- ja vertaisarvioinnit
Opettajien antama arviointi
Huoltajan antama arviointi

Oppimispäiväkirja
Oppimisprosessin 
tallennus 
Portfolio-oppiminen

Arviointiportfolio
Raportit

Työskentelyn organisointi
Tehtävälistat

Qridi ominaisuudet

Tavoitteiden asettaminen
Opettajan asettamat tavoitteet
Henkilökohtaiset tavoitteet

Pedagoginen johtaminen
Oppimisen data 
johtamisen tueksi



Pedagogisen johtamisen ja oppimisen 
tueksi oppilaalle, opettajalle ja johdolle



Opettaja: Qridi on kovassa käytössä mun luokalla. En enää suostuisi 
olemaan ilman :)  Kehityskeskusteluihin saa loistavaa dataa itse- ja 
vertaisarvioinneista. 

Oppilas: "Qridi on ollut hyvä, kun on saanut itse päättää koulutehtävien 
tekemisestä. Oon oppinut arvioimaan omaa ja muiden koulunkäyntiä"

Vanhempi: "Viikkotehtävät ja arvioinnit ovat tarjonneet hyvän 
keskustelupohjan koulunkäynnistä puhumiseen lapseni kanssa.”

Käyttäjäkommentteja



Qridi mukautuu erilaisiin käyttötapauksiin 

Voit ladata yhdeksän erilaista opettajien kertomaa Qridin käyttötapausta täältä: bit.ly/qridi2018

http://bit.ly/qridi2018


Tarkemmin tuotteesta



Huomioitu eri näkökulmat

1. Oppilaan näkökulma
2. Opettajan näkökulma
3. Huoltajan näkökulma
4. Rehtorin näkökulma

• Julkaisu loppuvuosi 2018.

5. Sivistystoimen näkökulma
• Julkaisu loppuvuosi 2018.



Miten Qridiä käytetään?

Opettajalla on oma 
käyttöliittymä

jonka kautta hän 
julkaisee...

…itsearviointeja
…vertaisarviointeja
…oppimispäiväkirjan

Opiskelijat vastailevat 
arviointeihin tai täyttävät 
oppimispäiväkirjaa oman 
käyttöliittymänsä kautta

Qridi kerää arviointidatan talteen
ja antaa siitä erilaisia koosteita



• Opiskelijalla on oma käyttöliittymä. 
Käyttö tapahtuu mobiilisovelluksen tai selaimen kautta.

Miten Qridiä käytetään?

• Kirjautuminen tapahtuu omilla käyttäjätunnuksilla, 
Google-tunnuksilla tai käyttäen MPASS-tunnistusta.

• Tarjoamme rajapintoja esim. PrimusQuery. 
• Loppuvuosi 2018 O365-tunnuksilla kirjautuminen.



Arviointikohteita voi olla kahdenlaisia

• Pitkäkestoisia, vaativat pitkäkestoista 
seurantaa (laaja-alainen osaaminen, työskentelyn 
taidot, asenne, arvostukset, käyttäytyminen)

• Lyhytkestoisia, kertaluonteisia tehtäviä 
(oppimispelin pelaaminen, ohjelmiston käytön 
osaaminen, käsitteistön hallinta, tutkimuksen eri 
vaiheiden tekeminen, harjoituksen tekeminen, 
ryhmätyön tekeminen jne.)



Lyhytkestoisten ja kertaluonteisten 
tehtävien arviointi

Opettaja voi asettaa lyhytkestoisia tehtäviä opiskelijoille tehtävälistaan.



Lyhytkestoisten ja kertaluonteisten 
tehtävien arviointi

• Opiskelijat näkevät tehtävälistan tehtävät 
omalla käyttöliittymällään

• He voivat kuitata tehtäviä tehdyiksi niiden 
valmistumisen mukaan

• Kuittaus sisältää tehtävän onnistumisen 
itsearvioinnin. Itsearviointi kohdistuu 
prosessin/itsesäätelyn tasoon. 

• Lue lisää: 
https://www.visiblelearningplus.com/sites/default/files/Feedb
ack%20article.pdf

https://www.visiblelearningplus.com/sites/default/files/Feedback%20article.pdf
https://www.visiblelearningplus.com/sites/default/files/Feedback%20article.pdf


Lyhytkestoisten ja kertaluonteisten 
tehtävien arviointi

• Opettajalle piirtyy reaaliaikainen kuva 
opiskelijoiden edistymisestä. 
Värikoodit oikealla kuvastavat 
eritasoista osaamista.

• Koko opetusryhmän oppimisprosessi 
tulee näkyväksi opettajalle ja 
opiskelijalle. 

• Myös opettaja voi antaa oman 
arvionsa tehtävästä.



Pitkäkestoiset arviointikohteet 

• Opettajat voivat laatia 
itsenäisesti tai yhdessä 
itselleen sopivia 
arviointikysymyksiä. 

• Arviointikysymyksiin voi 
valita sopivan skaalauksen 
ja eri vastausvaihtoehdoille 
voi antaa selitykset.

• Arviointikysymykseen voi 
liittää havainnollisen kuvan 
pienemmille lapsille 
kuvakirjastosta



Portfoliopedagogiikka – Oppimispäiväkirja (1/3)

Opettaja voi antaa oppilaalle 
ohjeistuksia…



… joihin oppilaat vastaavat sanoin, kuvin, äänitiedostoin 

ja emojein.

Portfoliopedagogiikka – Oppimispäiväkirja (2/3)



Opettaja näkee vastaukset 
ja voi kommentoida niitä 
sanoin, kuvin, 
äänitiedostoin ja emojeilla. 

Oppilas näkee vain omat 
vastauksensa.

Portfoliopedagogiikka – Oppimispäiväkirja (3/3)



Oppilas voi luoda itselleen kolmenlaisia oppimistavoitteita…

Tavoitteet (1/2)



… ja seurata niiden toteutumista 
visuaalisesti.

Tavoitteet (2/2)

Opettaja voi luoda ryhmälleen yhteisiä 
oppimistavoitteita ja seurata niiden toteutumista.



Huoltajan käyttöliittymä

Huoltaja voi nähdä 
käyttöliittymästään 
huollettavansa raportit, 
tehtävälistat, 
päiväkirjan ja tavoitteet.

Huoltaja voi myös 
vastata hänelle 
lähetettyihin kyselyihin 
huollettavastaan.



Arvioinnin vuosikelloajatus

• Monilukutaito
• Kuvallinen lukutaito
• Kuullun ymmärtäminen
• Luetun ymmärtäminen

• Osallistuminen ja 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

• Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
• Hyvinvointi (lepo, ravinto, 

ruutuaika jne.)
• Kouluun ja muuhun elämään 

liittyvät kysymykset

• Vuorovaikutus ja ilmaisu
• Ryhmäytyminen
• Vuorovaikutustaidot

• Käyttäytyminen
• Oppimaan oppiminen

elo-
syys

loka-
joulu

tammi-
helmi

maalis-
touko

Muita:
• Teemaviikot, 

MOK-viikot, joulujuhliin 
valmistautuminen jne.



Toni Eskola
Toimitusjohtaja

Lasse Koskela
Teknologiajohtaja

Henri Karjalainen
Pedagoginen johtaja 

Markus Rehu
Projektit & markkinointi

Akos Podolszki
R&D

Minna Niemelä
Asiakastuki & grafiikka

Jukka Pirinen
R&D

Kimmo Koskenkorva
Sport myynti

Juho Junnila
R&D

TIIMI



Lisätietoja

Henri Karjalainen
Pedagogiikka ja asiakkuudet
Qridi Oy
www.qridi.fi
+358 45 6784326


