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HAMK Edu tutkimusyksikkö
• Tuo;aa koulutukseen, työelämään ja 

yhteiskuntaan hyödyllisiä ratkaisuja amma>llisen 
osaamisen ja asiantun>juuden kehi;ämiseksi.

• Toimimme amma@kasvatuksen, jatkuvan 
oppimisen, digitaalisten oppimisratkaisujen ja 
korkeakoulupedagogiikan asiantun>jana
globaaleissa verkostoissa, kansallisilla koulutuksen 
ja ohjauksen foorumeilla sekä alueilla.

• Toimimme >iviissä yhteistyössä HAMK 
Amma>llisen ope;ajakorkeakoulun kanssa ja 
toteutamme myös HAMK Upin kanssa 
täydennyskoulutuspalveluita.



Perusdigitaidoista
Osaamisen ennakointifoorumi
määritellyt eri alojen tarpeita

Digitaitojen osaamismerkistö

Kuva: Tumisu / Pixabay



Mitä muuttuu?
• Vahva teollisuus

• Digitalisaatio
• Arjen tasolla ammatit muuttuvat

• Taustalla
• Alustatalous

• Ekosysteemit



Teknologia disruptoi
toimialoja
• Uusia mahdollisuuksia tehdä asioita 

fiksummin.

• Ajasta ja paikasta riippumattomuus.

• Uusia osaamistarpeita syntyy nopeasti 
yhteiskunnan muuttuessa - haastaa 
koulutusorganisaatiot jatkuvaan oppimiseen

• Haasteita
• Lainsäädäntö

• Sisämarkkina(t)

• Työvoima

Kuva: Marvin Meyer



Muutosajureita
• 5G (6G)

• Tekoäly (AI)

• Kvanttilaskenta

• Esineiden internet (IOT)

• AR/VR/MR (XR)

• Robotiikka ja automaatio 

• Luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

• Lohkoketjut (Blockchain)

• Biometriikka

• Isossa kuvassa
• Alustatalous ja ekosysteemit

Kuva: Luca Bravo 



Case: Automaatio
• Kotihoidon etäpalvelut - Helsingin 

kaupunki
• Etähoidon asiakkaina Helsingissä oli

noin 790 asiakasta ja
etähoitokäyntejä n. 24 500 käyntiä
/kk.

• Etähoitokäynti videopuheluna

• Turvapuhelin

• Lääkeautomaatti

Kuva: Catkin (Pixabay license)



Case: Lohkoketjut
• Elintarviketeollisuus

• Lohkoketjujen avulla tuotantoketjut ja alkuperä=edot 
voidaan tallentaa =etojärjestelmään

• Tuoteturvallisuudella ja vastuullisuudella merki?ävä rooli

• Ranskalainen vähi?äiskauppaketju Carrefourilla on 
lohkoketjupohjaista sovellusta vapaiden kanojen toimitusketjun
läpinäkyvyyden parantamisessa. 

• Sovelluksella kulu?ajat voivat nopeas= selvi?ää tuo?een
alkuperän ja matkan hyllylle tuo?een QR-koodilla.

• Päivi?äistavarayh=ö Unilever hyödyntää lohkoketjuja esimerkiksi
teen tuotannon vastuullisuuden kehi?ämisessä. Järjestelmä
tarjoaa tuo?ajille taloudellisia kannus=mia teen tuotannon
kehi?ämiseksi en=stä vastuullisemmaksi. 

• Yritykselle ja kulu?ajalle =etoa tuo?een viljelyn
luonnonmukaisuudesta ja tuotantotyöntekijöiden palkkojen
reiluudesta.

Kuva: Catkin (Pixabay license)



Case: Digitaaliset 
kaksoset
• Hydraulisten painekoneiden 

valmistaja Junttan Oy
• Lyhentää tuotekehitysaikaa

• Kouluttaa käyttäjät etukäteen 

• Ratkaisu: digitaalinen kaksonen 
VR-simulaatioympäristössä

Kuvat: Mevea Oy / https://mevea.com/success-stories/junttan/



Case: Autonomiset ajoneuvot
• Mikään ei ole täydellistä – mutta onko ihmistä tarkempaa?

• IEEE:n asiantuntijajäsenten arvio

• Jopa 75 % kaikista ajoneuvoista ovat autonomisia vuoteen 2040 
mennessä.

• Navigant Researchin ennuste

• Suosio kasvaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ja
vuoteen 2035 myynti saavuttaa 95,6 miljoonaa autoa vuosittain
(n. 75 % kevytajoneuvojen myynnistä).

• Haasteet:

• Tieturvallisuus

• Infrastruktuuri

• Vahingonkorvausvastuut

• Eettiset kysymykset

• Tiedonkäsittely (esim. kyberturvallisuus)

Kuvat: Cruise LLC mediapankki



“Once regulators are comfortable with us not having a 
steering wheel, we will just delete that. The probability of 
the steering wheel being taken away is 100%.” 
–Elon Musk / Tesla

Yhdysvaltojen tieturvallisuusviranomainen 
julkaisi alan ”pelisäännöt” ohjauspyörättömille 

autoille pari päivää sitten. https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2022-03/Final-
Rule-Occupant-Protection-Amendment-Automated-Vehicles.pdf



Volkswagenin Trinity-projekti lähtee liikkeelle: uusi tulevaisuuden autotehdas
Wolfsburgiin

• Volkswagen uusinut strategiaa johtuen autoteollisuuden syvällisiin muutoksista. 
• ohjelmistojen integroinnista ajoneuvoon ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta tulee

autovalmistajan ydinosaamista.

• Datalähtöisten liiketoimintamallien avulla Volkswagen pyrkii houkuttelemaan uusia
asiakasryhmiä ja saamaan myös uusia tulonlähteitä. 

• Autonominen ajaminen tuodaan yhä useampien ulottuville vuoteen 2030 
mennessä.

• Seuraavan sukupolven täyssähköautojen alustaratkaisu mahdollistaa tason 4 
autonomisen ajamisen, joka asettaa uudet standardit sekä sähköistymiselle että
liikkuvuuden digitalisoinnille.

Lähde: Vision / Volkswagen https://news.cision.com/fi/volkswagen-suomi/r/volkswagenin-trinity-projekti-
lahtee-liikkeelle--uusi-tulevaisuuden-autotehdas-wolfsburgiin,c3544834



Kuljetusroboteista
• Alepa ottaa ensivaiheessa käyttöön yhteensä 60 

kuljetusrobottia.

• Robotti painaa noin 35 kiloa ja voi kuljettaa kerralla 2–3 
ruokakassillista.

• Sähköllä toimiva päästötön robotti tarkkailee ympäristöään 12 
kameran avulla ja se kulkee noin 6 kilometrin tuntivauhtia. 
Tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstään.

• Robotissa on ääniominaisuus, jonka avulla voi myös
kommunikoida.

• Maailmalla Starship-robotit ovat tehneet jo yli 3 miljoonaa
toimitusta.

• Ei täydellistä, mutta oppii

• https://www.starship.xyz/company/

Lähde: Alepan media/edote 12.4.2022 ja Starship



Kyberturvallisuus
• Osaamistarpeet muuttuvat 

nopeasti

• Osana toiminta digitaalisessa
ympäristössä (YTO)

• Tutkintokohtainen osaaminen

Kuva: B_A / Pixabay



Ammatillisissa 
oppilaitoksissa 
tarvitaan siis varsin 
nopeaa 
uusiutumiskykyä ja 
ketteryyttä. 

Kuva: Matthew Smith



Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn
• Keskustelut tapahtuvat Teams-keskusteluissa, joihin olette saaneet suorat kalenterikutsut. Oman 

ryhmänne linkki löytyy siis kalenterikutsusta.

• Ryhmissä saatte keskustella ja kirjata seuraavista teemoista:
• TEEMA 1 perusdigitaidot (klo 12.30 - 12.50)

• TEEMA 2 Kehittyvät teknologiat (klo 12.50-13.30)

• TEEMA 3 Kyberturvallisuus (klo 13.30-13.50) 

• Tilaisuuden lopuksi klo 13.50 kaikki siirtyvät kuuntelemaan loppuyhteenvedon webinaarin pääistuntoon

• Keskustelun lomassa kunkin ryhmän jäsen kirjaa Howspace-alustalle oman vastauksensa alansa
näkökulmasta ja toki voi myös tykätä toisen vastauksesta, jos se sopii omaan ajatteluun.

• Siirtykää aikalaskurien mukaan eteenpäin kunkin kohdan alaosassa olevasta ETEENPÄIN-napista. 
Kirjauksia voi jälkeenpäin paikkailla vielä, jos tarvitsee tai jos jää pahasti kesken!



Työniloa kaikille! 
Henry Paananen
Kehittämispäällikkö, FM (tietotekniikka)
HAMK Edu
henry.paananen@hamk.fi
Twitter @henrypaa


