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Uusi Sanoma Pro Oppimisympäristö tuo koulujen tietotekniikan hyötykäyttöön 

Sanoma Pro tuo suomalaisten koulujen käyttöön uuden digitaalisen oppimisympäristön. Uusi 

Sanoma Pro Oppimisympäristö on suomalaisille opettajille ja oppilaille kehitetty opetuksen 

työkalupakki, josta löytyvät kaikki koulujen tarvitsemat opetussisällöt yhdellä kirjautumisella.  

Suomalainen koulujärjestelmä on digitaalisessa murroksessa. Vuonna 2016 uudistuvat 

opetussuunnitelmat määräävät tietotekniset taidot osaksi koulujen opetussisältöjä. Kouluihin on hankittu 

tietotekniikkaa, mutta teknologian hyödyntäminen opetuksessa on suomalaiskouluissa EU:n 

heikoimmasta päästä. Sanoma Pro vastaa koulujen tietoteknisiin haasteisiin tuomalla koulujen käyttöön 

uudistetun oppimisympäristökokonaisuuden.  

Sanoma Pro Oppimisympäristö on verkkopohjainen alusta, joka on koulujen arjen tukena ala-asteen 

ensimmäisen luokan oppituntien suunnittelusta aina lukion tai ammatillisen opiskelun viimeisten kurssien 

arviointiin. Yhteistyössä opetusalan ammattilaisten kanssa kehitetty Sanoma Pro Oppimisympäristö on 

avoin myös muiden oppimateriaalituottajien sisällölle. Palvelusta löytyvät koulun valitsemat opetussisällöt, 

harjoitustehtävät ja koepohjat, ja sinne on mahdollista tuoda ja luoda myös omia sisältöjä. 

Oppimisympäristö joustaa tilanteen mukaan, ja jokainen opettaja saa koottua valmiista kokonaisuuksista 

kulloinkin tarvitsemansa sisällöt.  

”Pyrkimyksemme on maksimoida se aika, jonka opettajat käyttävät oppilaiden kanssa ja minimoida 

rutiineihin ja opetusmateriaalien keräämiseen ja suunnitteluun käytettävä aika. Tavoitteena on oppimisen 

ja opettamisen ilo”, kertoo Sanoma Pron opetusratkaisujen johtaja Kirsi Harra-Vauhkonen. 

Opettaja- ja oppilaslähtöinen suunnittelu mahdollistaa yksilöllisemmän opetuksen ja paremmat 

oppimistulokset niin edistyneille kuin erityistukea tarvitseville oppilaille. Oppilaan tuntityöskentelystä 

tallentuu muistiin oppimishistoria, josta opettaja voi nähdä, miten oppilas on tehtävistä suoriutunut. Tiedot 

kokeista ja kotitehtävistä voidaan tallentaa oppimishistoriaan, joka luo pohjan oppilaan arvioimiseksi. 

Lisäksi Sanoma Pro Oppimisympäristön verkkokeskusteluissa oppilaat voivat harjoitella turvallisesti 

sosiaalisessa mediassa toimimista. 

”Tie tietoyhteiskuntaan alkaa koulusta. Niin lasten kuin aikuisten arki on yhä digitaalisempaa, minkä 
vuoksi teknologiankin tulee olla luonteva osa oppimista. Opetusratkaisujen markkinajohtajana haluamme 
kulkea opettajien rinnalla ja näyttää suuntaa koulun murroksessa kohti digitaalista oppimista”, Kirsi Harra-

Vauhkonen sanoo.  
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Johtaja, Opetusratkaisut, Kirsi Harra-Vauhkonen, Sanoma Pro Oy, puh. 050 560 4540, kirsi.harra-
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Sanoma Pro Oy on Suomen suurin opetusratkaisujen tarjoaja ja arvostettu osaamisen kehittämisen ja 

ajantasaisen tiedon tuottaja yrityksille. Kuluttajamarkkinoilla Sanoma Pro toimii Oppi&ilo-brändin alla. 

Sanoma Prossa työskentelee noin 200 ammattilaista. Sanoma Pro on osa Sanomaa, joka on 

kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. 
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