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Organisaation tunnusluvut (Pori)

Chromebookeja

8631

636

opettajia 

7393

oppilaita 

83

opettajia 

1235

opiskelijoita 

WIN -työasemat

1750

Perusopetus Lukiokoulutus

● Henkilökohtainen oppilaslaite 4. -luokasta ylöspäin (v.2017)
● Yhden tunnuksen kirjautuminen: Wilma, Google, O365, Kuisti, 

Chromebook, Win-työasemat (+Mpass käytössä)
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Oppimisen sähköiset palvelut

● Oppilashallintojärjestelmät 
(LME)

● Oppimisympäristöt (PLE)
● Analytiikka, tietojen 

yhdistely

● E-kirjat, sähköinen 
materiaali

● Oppimisen 
apusovellukset ja 
-palvelut

● Tuottavuustyökalut ja 
sovellukset

● Arvioinnin työkalut
● (e)kokeet, testit, 

portfoliot 
● Oppimis- ja 

hyvinvointianalytiikka

● Viestintätyökalut

● Laitteet
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Kehittämisen painopisteet

Infrastruktuuri 1. Opetuksen järjestäjän tarjoama henkilökohtainen opiskelulaite ja siihen liittyvät hankintamallit, osto-osaaminen, tukimallit jne. 
2. Luokkateknologiaa ja siihen liittyminen omilla laitteilla  (opettajat, opiskelijat - kustannustehokkuus+helppous)
3. Steam -välineiden määrän lisääminen ja tuen tarjoaminen (anturit, mittavälineet jne). Tutkiva oppiminen!

Osaaminen 1. Tunnistetaan puutteet henkilökunnan ja opiskelijoiden tvt-osaamisessa ja luodaan malli, jolla osaamisen kehittymistä 
voidaan tukea. Organisaatiotasolla pystytään seuraamaan osaamisen kehittymistä kartoitusten ja analytiikkatyökalujen 
avulla. 

2. Tukimateriaalit osaamisen kehittämiseen sekä koulutusten kehittäminen
3. Strategiatyö. Opetuksen digitalisaatioprosessia johdetaan, kehitetään ja arvioidaan suunnitelmallisena kokonaisuutena. 
4. Hankintaosaamisen kehittäminen (erityisesti sähköiset oppimateriaalit)

Sisällöt 1. Tuetaan pedagogisesti perusteltujen ja saavutettavien sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa ja yleistymistä. 
2. Sähköisen oppimiateriaalin hankinta- ja osto-osaaminen
3. Etsitään toimivia tapoja avoimen oppimateriaalin hankkimiseksi ja jakamiseksi (esim. kansallinen avoin oppimateriaalipankki 

AOE.fi, ViLLE  jne). 
4. Oppimateriaaleja käytetään valituissa oppimisympäristöissä ja näin pyritään pitämään opiskelijan ohjauksen 

käyttöliittymä mahdollisimman selkeänä ja vähän kuormittavana. 
5. Saavutettavuusosaaminen oppimateriaaleissa

Palvelut 1. Opiskelijalaitteiden ylläpito- ja tukimallin jatkuva kehittäminen. Taataan helposti lähestyttävä ja toimiva opiskelijatuki. 
2. Oppimisen ekosysteemien lisenssitasojen korottaminen (Google Workspace / MS O365)
3. Sähköinen työpöytä selkeyttämään käyttöä + ohjausjärjestelmien kehittäminen
4. Sovelluskirjaston kokoaminen ja sen tietosuojasta varmistuminen
5. Yhden tunnuksen kirjautuminen kaikkiin järjestelmiin, mpass/primus -kehittäminen, API:t ja integraatiot
6. Tiedolla johtaminen: oppimis- ja käyttäjäanalytiikka kehittämisen tueksi ja palvelujen, kuten ohjauksen tehostamiseksi
7. Tietoturvallinen ja tietosuojanmukainen käyttöympäristö. Selkeät minimivaatimukset ja prosessit näihin. 



1.Analytiikka ja tiedolla 
johtaminen 

1. Strategiatyö. Opetuksen digitalisaatioprosessia johdetaan, kehitetään ja arvioidaan 
suunnitelmallisena kokonaisuutena.

2. Tiedolla johtaminen: oppimis- ja käyttäjäanalytiikka kehittämisen tueksi ja palvelujen, 
kuten ohjauksen tehostamiseksi

3. Oppimisen ekosysteemien lisenssitasojen korottaminen (Google Workspace / MS O365)

4. Yhden tunnuksen kirjautuminen kaikkiin järjestelmiin, mpass/primus -kehittäminen, API:t 
ja integraatiot

5. Osaamisen kehittäminen



Tehtävä- ja oppimisanalytiikkaa perus- ja lukiokoulutuksessa 
sovelletaan ainakin seuraavissa palveluissa*:

+Oppimateriaalien tuottajat 
usein tarjoavat omia 
järjestelmiään: 

● Sanomapro
● Otava
● Studeo
● eOppi
● jne

Mm. näistä ympäristöistä löytyy tehtävä- ja 
oppimisanalytiikkaa eri tasoilla: 

● oppimisen ohjauskeskus -ominaisuudet
● käyttäjäanalytiikka
● laiteananalytiikka
● tehtävät
● materiaalit
● arviointityökalut
● oppimispolut ja niihin liittyvä tehtäväanalytiikka

Kehityksen hidasteita ja haasteita:  

● Tietojen siirrot järjestelmästä toiseen 
hankala toteuttaa - rajapintojen ja 
standardien puuttuminen hidastaa 
kehitystä

● Perus- ja lukiokoulutuksen näkökulmasta 
oppimisen data pitäisi pystyä yhdistämään 
oppilashallintojärjestelmän dataan.

(*Näitä kaikkia käytetään Porissa, 
mutta pääsääntöisesti myös laajalti 

kaikissa muissakin kunnissa)



Analytiikka ja tiedolla johtaminen

Tutkimusyhteistyö
Yhdistetään tilastokeskuksen 
dataan (pseudonymisointi 
jne) ja käytetään 
tutkimuksessa

● Käytetään hyväksi data-altaita, 
joissa voidaan soveltaa tiedolla 
johtamisen ja analytiikan 
työkaluja

● Käyttäjä- ja ryhmäkohtaiset 
käyttäjäoikeudet tietonäkymiin 

● Tietosuoja ja tekoälyn etiikka!

Oppimisympäristöjen data 
siirretään 
oppilashallintojärjestelmään 
esim. sähköisen työpöydän 
kautta!

+ Ulkopuolelta tuleva data 
(hyvinvointikyselyt jne.)

+ Digi- ja väestötietovirasto?
+ Tilastokeskus ?
+ Muut….

Tehtäväanalytiikka 
+ oppimisen data 
syntyy täällä

Data-allas

Oppilashallinto-
järjestelmä



Data oppimisen ja hyvinvoinnin tukena perus- ja lukiokoulutuksessa

varhaiskasvatus peruskoulu lukio / ammatillinen

● Kysymys on pitkän aikavälin seurannasta - tarkastelujakso on erittäin 
merkittävä lapsen ja nuoren elämässä

● Mitkä tekijät johtavat tuen lisäämiseen ja mitkä tekijät johtavat tuen 
purkamiseen - datan historiointi

● Miten oppilasta / opiskelijaa pystytään tukemaan parhaiten eri vaiheissa
● Oppilashallintojärjestelmän data keskiössä - integraatioiden 

mahdollistaminen

14 - 15 -vuotta

Oppiminen ja erityisesti 
oppimismotivaatio vaihtelee 
suuresti eri ikävaiheissa, toki 
yksilöllisesti!

tukimuodot

opetus

oppimistulokset

hyvinvointi

tiedolla johtaminen

resursointi

ohjaus



Analytiikan kehittäminen perus- ja lukiokoulutuksessa: missä mennään?

Mitä?
Diagnosoiva 
analytiikka

Miksi?

Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Mitä jos?

Kuvaileva 
analytiikka

Ohjaava 
analytiikka

Ennusteeseen perustuva 
tekeminen

Ennakoiva 
analytiikka

Edistynyt analytiikka vastaa haastavampiin kysymyksiin, 
jotka vaativat monimutkaisempaa päättelyä

Edistyneessä analytiikassa datasta estimoidaan/opitaan 
malli. Kun malli on estimoitu, sitä voidaan käyttää 
datan sijasta. 

Mallin tekeminen datasta luo uusia haasteita: kuinka hyvä 
malli on? Ylioppiminen? Yleistäminen? Mallin rakenne? 
Muuttujan valinta?

Käytännössä perus- ja 
lukiokoulutuksen oppimis- ja 
hyvinvointianalytiikan 
kehittämisen painopiste on vielä 
tällä hetkellä kuvailevan 
analytiikan työkaluissa ja 
tiedolla johtamisessa

edistynyt analytiikka



Edupori.fi Google Workspce for Education -raportti  (18.4.2021)

Edupori.fi -aktiiviset Google Classroom -kurssit 1.2.2020 alkaen (toiminta ja aktiivisuus 
sähköisissä oppimisympäristöissä)

aktiiviset kurssit

1. Tiedolla johtaminen: oppimis- ja käyttäjäanalytiikka kehittämisen tueksi ja 
palvelujen, kuten ohjauksen tehostamiseksi

2. Oppimisen ekosysteemien lisenssitasojen korottaminen (Google Workspace 
/ MS O365)



2.TVT-taidot, Steam jne. 

1. Steam -välineiden määrän lisääminen ja tuen tarjoaminen (anturit, mittavälineet jne). Tutkiva 
oppiminen!

2. Tunnistetaan puutteet henkilökunnan ja opiskelijoiden tvt-osaamisessa ja luodaan malli, jolla 
osaamisen kehittymistä voidaan tukea. Organisaatiotasolla pystytään seuraamaan osaamisen 
kehittymistä kartoitusten ja analytiikkatyökalujen avulla. 

3. Tukimateriaalit osaamisen kehittämiseen sekä koulutusten kehittäminen.



STEAM-taidot 
kouluopetuksessa

● STEAM-taitojen painoarvo 
kasvaa 2020-luvun 
opetussuunnitelmissa

● Kouluopetuksen rooli on herättää 
oppilaissa elinikäinen kiinnostus 
teknologia- ja STEAM 
–taitoja kohtaan ja varmistaa 
heille perustaidot näissä. 

● Koulu tarvitsee laajaa yhteistyötä 
muiden sidosryhmien kanssa 
tavoitteen saavuttamiseksi.



Jatko-opintovaatimukset

● Lukio ja ammattiopinnot 
suoritetaan nykyään 
käytännössä täysin 
digimateriaalien varassa 
digitaalisin työvälinein!

● Kuilu perusopetuksesta 
jatko-opintoihin on liian 
suuri, jos taito- ja 
työskentelytavoitteita ei 
saavuteta!



Pori: paikalliset ja alueelliset työelämävaatimukset
Tavoitteena kehittää STEAM* -opetusta koko maakunnan alueella - rakentaa kattava STEAM 
-polku varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle

Satakunta on vientimaakunta, jossa prosessi- ja automaatioteollisuus ja meriklusteri ovat 
merkittäviä hyvinvoinnin tuottajia. Ne tarvitsevat osaavaa työvoimaa, jonka tarjonnasta on pulaa. 
Maakunnan elinvoiman kannalta on olennaista innostaa nuoria opiskelemaan (myös) näille aloille. 

Satakuntaan tarvitaan myös uusia innostuneita yrittäjiä, joilla on tulevaisuuden taidot hallussaan!
 

(*STEAM: science, technology, engineering, arts, mathematics) 



Kiitos mielenkiinnostasi!

Teemu Heino
Erityisasiantuntija, digitaalinen osaaminen

teemu.heino@pori.fi
044 701 8303
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