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POTTI 
 on Vertikal Oy:n luoma perusopetuksen visualisoitu kansallinen tietokanta

 Sisältää visualisoituna kaikkien kuntien (lähes) kaikki julkiset tiedot 2015 alkaen: eurot, 
oppilaat, erityinen tuki, Pisa-tulokset jne.

 Tietokantaan on laskettu paljon tunnuslukuja, joita ei ole muuten saatavissa: oppilashinnat, 
tuottavuuskehitys, oppilasmäärät verrattuna ikäluokkaan ja lisäksi valmiit vertailut kunnittain

Mikä on POTTIpro?
 NYT TUOMME KÄYTTÖÖSI AJANTASAISEN SEURANNAN: KALENTERIVUODEN TIEDOT VALMISTUVAT 

AINA SEURAAVANA VUONNA 15.4. MENNESSÄ!

 POTTIpro ja POTTI yhdessä tarjoavat sinulle kaiken tiedon perusopetuksesta helposti, nopeasti ja 
ajantasaisemmin kuin koskaan aiemmin



POTTI-tietokanta 
 sisältää laajasti eri tietokantoihin toimitetut tiedot perusopetuksesta

 Tilastokeskus, Vipunen, OECD

 Koottuna taloustiedot, oppilastiedot, erityisopetus, PISA-tulokset

 Laskettuna mm. oppilashinnat monella eri tavalla, menot oppilasta kohti menolajeittain, 
tuottavuuskehitys, oppilasmäärä vs. ikäluokka

 Vertailut maakunnittain, kunnittain ja kuntakoon mukaan

POTTIpro-tietokantaan 
 sisällytetään ne tiedot, joita kansallisesti ei kerätä, joita ovat mm.:

 Opetustunnit jaoteltuina (yleisopetus, erityisopetus, muu)

 Avustajien määrä

 Hallinto

 Opiskelijahuolto ja kouluterveydenhuolto

 Hankerahoitus

 Laskennallinen ryhmäkoko

 Valtionosuudet

 Muut POTTIpro-kuntien yhdessä päättämät tunnusluvut



Esiopetus

 POTTI- ja POTTIpro-tietokantoihin ei sisällytetä esiopetuksen tietoja, koska niitä ei 

ole saatavissa luotettavina

 Esiopetuksen taloustiedot ovat kuntien laskennallisesti erottelemia, 

koska toimintaa on sekä kouluissa ja päiväkodeissa, sekä kunnan 

omana että yksityisenä palveluna

 Esiopetuksen tiedot on koottu varhaiskasvatuksen VATTI-tietokantaan, jolloin 

niistä on saatu luotettava kokonaisuus



Tekninen toteutus
 Tietokannat toteutetaan modernisti visuaalisina MS Power BI – tietokantoina

 POTTI-tietokanta on toteutettu vastaavalla tavalla ja käyttäjäpalaute on ollut 

erittäin hyvä

 Tietokantoja päivitetään jatkuvasti 

 Kaikki materiaalit löytyvät yhden verkko-osoitteen ja tunnusten takaa

 Tiedontuotanto on vaivatonta: Laskenta toteutetaan pääosin täysin samoilla 

tiedoilla jotka toimitetaan vuosittain kansallisiin tilastoihin

 Mukana on POTTIpro-kuntien tietojen lisäksi kaikkien kuntien tiedot

 Kaikki tiedot ovat jatkuvasti päivitettyinä



POTTIpro – tietokannan tunnusluvut
 POTTIpro – tietokantaan kerätään vuoden 2019 osalta ne keskeiset tiedot, joita 

ei ole kansallisissa tilastoissa tai jotka eivät ole laskettavissa kansallisten 

tilastotietojen perusteella

 Seuraavassa vaiheessa muodostetaan kuntien virtuaalinen kehittämisryhmä, 

jonka kanssa yhdessä luodaan POTTIpro 2.0 , joka sisältää uudet, kuntien 

päättämät tunnusluvut

 Kehittämisryhmä kokoontuu verkossa noin 3-4 kertaa vuodessa

 Osallistuminen kehittämisryhmään sisältyy POTTI - palvelukokonaisuuteen

 Digitalisaatio ja uudet tavat kerätä kuntatietoa luovat aivan uudentyyppiset 

mahdollisuudet tiedon tuotannolle ja tiedolla johtamiselle



Aikataulut
 POTTIpro-tietokanta sisältää aina myös kansallisen, kaikkien kuntien POTTI-

tietokannan

 Aikataulut 2020  kerätään ja lasketaan 2019 tiedot

 POTTIpro-tietokanta vuoden 2019 tiedoilla toimitetaan kunnille 15.6.2020 
mennessä

 POTTI-tietokanta vuoden 2019 tiedoilla täydennettynä toimitetaan 
kansallisten tilastojen aikataulun mukaan, noin lokakuussa 2020

 Aikataulut 2021  2020 tiedot

 POTTIpro-tietokanta vuoden 2020 tiedoilla toimitetaan 15.4.2021 mennessä

 POTTI-tietokanta vuoden 2020 tiedoilla täydennettynä toimitetaan 
kansallisten tilastojen aikataulun mukaan, noin lokakuussa 2021



Hinnat
 POTTIpro-tietokanta sisältää aina myös kansallisen, kaikkien kuntien POTTI-tietokannan

 2020 hinnat (hinta kuntakoon mukaan)

 Alle 5000 asukasta 950 euroa

 5000 – 10000 asukasta 1450 euroa

 10000 – 20000 asukasta 1950 euroa

 20000 – 50000 asukasta 2350 euroa

 Yli 50000 asukasta 2950 euroa

 2021 hinnat

 Hintoihin korkeintaan 10 % tarkistus riippuen kuntien yhdessä päättämien uusien 
tunnuslukujen tuottamasta työmäärästä



Näkymiä POTTI – tietokannasta 











Tilaukset, yhteydenotot ja tiedustelut

 Tutustu tarkemmin POTTI-
tietokantaan www.vertikal.fi

 Tuotepäällikkö Sarianne Pirinen

 sarianne@vertikal.fi

 Puh. +358 44 5558588

POTTI JA POTTIpro:
TIETO ON VALTAA!


