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Kyberturvallisuus

• Kyberturvallisuuskeskus mm. kybersää

• Turvaa digitaalinen toiminta häriötilanteessa
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/turvaa-
digitaalinen-toiminta-hairiotilanteissa/

• Varautuminen tieto- ja 
kyberturvallisuusuhkiin sekä 
informaatiovaikuttamiseen | Opetushallitus 
(oph.fi) - sivustolle koottuna hyödyllisiä 
linkkejä

20.1.2022 Opetushallitus

Kuva: Kyberturvallisuuskeskus 6.4.2022

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/turvaa-digitaalinen-toiminta-hairiotilanteissa/
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan/varautuminen-tieto-ja-kyberturvallisuusuhkiin-seka-informaatiovaikuttamiseen
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/


Team Whack - kaikki on hakkeroitavissa | Yle 
Areena
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https://areena.yle.fi/1-4664681
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Ks. Digitaitojen osaamismerkistö | TIEKE

https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/digitaitojen-osaamismerkkijarjestelma/


• Ks. Uudet lukutaidot perusopetuksessa
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https://uudetlukutaidot.fi/wp-content/uploads/2021/11/Tieto-ja-viestintateknologinen-osaaminen-Mirossa.pdf


Avointen oppimateriaalien kirjasto https://aoe.fi/#/etusivu  
(sanahaulla löytyy aineistoja esim. "osuvat taidot" https://aoe.fi/#/materiaali/1717 ja 
paljon muita) 
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Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -
verkosto

• Avoin kaikille ammatillisen koulutuksen 
kehittämisestä kiinnostuneille 

• Mahdollistaa vertaistuen sekä 
kehittämisideoiden ja kokemusten sekä tiedon 
(myös tutkimustieto) jakamisen  

• Kanava nostaa esiin toimivia käytänteitä
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Kuva: Getty Images - Luis Alvarez

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa | Opetushallitus (oph.fi)

Verkoston kotisivu

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/digitalisaatio-ammatillisessa-koulutuksessa


Verkostossa toimimisen periaatteita
• Osallistuminen ja jäsenyys verkostossa on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, luottamuksellista ja tukee 

digikehittämistä arjessa

• Yhteistyöskentely on fasilitoitua ja tukee verkoston eri teema-alueiden hyvien käytäntöjen 
levittämistä niiden rahoituslähteestä välittämättä

• Verkoston jäsen voi valita itselleen parhaiten soveltuvat teemat, joiden kehittämisessä haluaa olla 
mukana

• Verkosto järjestää vuosittain yhteistapaamisen jonkin valtakunnallisen aihealueen 
koulutustapahtuman yhteydessä esim. Digioppimisen areena (myös verkko-
osallistumismahdollisuus)

• Verkkotapaamisia järjestetään vuosittain Opetushallituksen toimesta eri teemoista. Verkosto voi 
sopia ja kehittää myös muita työskentelytapoja.
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Teemat

• Ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan 
yhteiskehittäminen

• Ammatillisen koulutuksen sisältöjen (osaamis- ja 
ammattitaitovaatimuksien sekä tutkinnon osien) 
kehittäminen muuttuviin osaamistarpeisiin 
vastaamiseksi, erityisesti uusimman työelämässä 
tarvittavan ammatillisten digiosaamisten osalta

• Opetustoimen henkilöstön ja oppilaitosjohdon 
osaamisen kehittymisen tukeminen

• Ammatillisen koulutuksen palvelutarjonnan, datan 
hyödyntämisen sekä ekosysteemi- ja 
kampusajattelun yhteiskehittäminen
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Digitaaliset
oppimisympäristöt,  -
ratkaisut, -alustat, --

aineistot  

Oppimisympäristöt  

ja -ratkaisut 

Kuva oppimisympäristöjen 
jäsennystä digitaalisuuden 
hyödyntämisen näkökulmasta 



Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -
verkosto

Ilmoittaudu mukaan

Jätä yhteystietosi sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta, saat tietoa 
verkoston tulevista tapahtumista, joihin voit 
osallistua kiinnostuksesi mukaan.

Ilmoittautumislomake

https://link.webropolsurveys.com/S/A8478573651A
E1A4
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https://link.webropolsurveys.com/S/A8478573651AE1A4
https://link.webropolsurveys.com/S/A8478573651AE1A4


Palautekysely ja aineistot

• linkki palautekyselyyn: https://forms.gle/Lc1x4spmZTJvVseF7

• Tapahtuman aineistot Yhteisten tutkinnon osien arviointikriteeristö | 
Opetushallitus (oph.fi)
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLc1x4spmZTJvVseF7&data=05%7C01%7CMinna.Taivassalo%40oph.fi%7C5a9e7c1cd04941ba1b7008da85cdd99a%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C637969416409625833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zJwzQaeipbOWyw8yawg9MRtaTG7Ah6UlaKpmgp3jNH4%3D&reserved=0
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/yhteisten-tutkinnon-osien-arviointikriteeristo-0


Kiitos!


