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Laitteiden / 
ohjelmistojen
testaamista

dataopiskelijoilla / 
KyberKeskuksella

Henkilökunnan ja muiden
opiskelijoiden koulutusta, 

koulutuksista ideoita uusiin
testattaviin laitteisiin / 

ohjelmiiin

Laitteiden / 
ohjelmien
hankinta

KyberKeskukseen

• Kyberkeskus on tietoturvaan sekä 
tietokoneisiin ja niiden ohjelmistoihin 
liittyvän tuki- ja palvelutoiminnan koulutus-
ja testauslaboratorio.

• Yksi Lappian datanomikoulutuksen 
oppimisympäristö

• Kyberkeskukseen hankittiin hankkeen kautta
• Action-kameroita
• Minivideotykki
• Tilamikrofoneja ja Bluetooth –

kaiuttimia
• Järjestelmäkameroita ja Action-

kameroita ja jalustoja näille (ja 
kännyköille)

• 360-kameroita
• Headsettejä

• Kyberkeskus järjesti kaksi henkilökunnan 
koulutusta joissa ideoitiin näiden ja 
mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja 
opiskelussa

• 21.11. Merkonomiopettajille
• 22.11. Ravintola-alan opettajille



Opettajat

Gyazo

Twitch
OBS

Tekniikan suhteen
toiminta on pitkälti flipped 
classroom

Datanomiopiskelijoiden
kanssa kannattaa pitää
mieli avoimena kun
opettaa jotain tekniikkaa, 
monesti ryhmästä löytyy
joku jolla on paremmat
välineet ja tekniikat

Erityisesti
verkkopalveluiden ja 
mobiililaitteiden kanssa

Esimerkkejä
käyttökelpoisista ohjelmista
joihin idea tuli opiskelijoilta:

Gyazo: Näppärä
kuvankaappausohjelma, 
myös animaatiot ja hiiren
klikkaukset näkyville

Twitch: Peli- yms. Videoiden
streamauspalvelu omille
videoille ja vlogaamiseen

OBS: Open Broadcast 
Software, Vlogaamisen
mahdollistava ohjelma, 
jossa voi asetella näytön
kuvan, webkameran kuvan
yms mieleisekseen. Kaikkien
tubettajien käyttämä



Linkkejä tuotoksiin (Opintojakson nimi
punaisella)
• Päätuotos: Datanomi-opiskelijoiden portfolioita: https://roopegamedessingerblog.wordpress.com/jarjestelman-hankinta-ja-

kayttoonotto/ Tuossa Roope aloittelee kertomalla oman koneen kasaamisesta, jossa on mahdollista saada harrastuksesta
merkintöjä opintojaksoon Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

• Katso myös saman opiskelijan https://roopegamedessingerblog.wordpress.com/twitch/ jossa selostettu Twitchin käyttöä

• Dataopiskelijan blogi työssäoppimisjaksolta Palvelujen käyttöönotto ja tuki: https://kapentop.blogspot.fi/
• Esimerkki Merkonomien tuotoksista (liiketalouden perustutkinto) opintojaksolta Palvelujen tuottaminen: 

https://henryforsell.blogspot.fi/p/osaajakisat.html
• Opiskelijoiden kuvaamat hiihtosuunnistuskisat: http://meanvayla.lappia.fi/hisu2017/ Media-alan ja kuvallisen ilmaisun

perustutkinto, Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen -tutkinnonosa
• Eräopaskouluttajat (Muonio) mainosvideo: https://youtu.be/tWuKmYSdgwc

• Hankkeen kautta hankittuja kameroita hyödynnetty
• Hankkeen tunteja hyödynnetty
• Oppilastyönä

• Musiikkiala kasaribileiden kuvaaminen: https://drive.google.com/file/d/1_Yq34JuTF5cQkRbTCmPZgsVLz2-VMLWo/view Media-
alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen -tutkinnonosa

• Esimerkki opintojakson Pelituotanto blogeista: https://peliprojekti.wordpress.com/
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