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Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkoston 
avajaiswebinaari teemalla osaaminen  

Tavoite ja kohderyhmä Opetushallitus Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksen verkoston 
avajaiswebinaarin 3.5.2022.  Tilaisuus on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen 
kehittämisestä kiinnostuneille.  

Aika   3.5.2022 klo 10-14 

Paikka  Tilaisuus järjestetään verkossa (verkkokokouskutsu lähetetään kaikille 
ilmoittautuneille edeltävänä päivänä sähköpostiin) 

Ilmoittautuminen  Ilmoita meille osallistumisestasi avajaiswebinaariin 28.4.2022 klo 16.15 mennessä 
linkissä>>, saat verkkokokouskutsun avajaiswebinaariin. Osallistumislinkki 
lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään avaijaiswebinaaria edeltävänä 
päivänä. 
 
Lisätietoja tilaisuudesta antavat Opetushallituksen Ammatillinen koulutus -yksikössä  
opetusneuvos Minna Taivassalo puh. 029 5331294, minna.taivassalo@oph.fi. 

 

Tervetuloa! 

 

Opetushallitus  
Ammatillinen koulutus -yksikkö 

LIITE   Ohjelma 3.5.2022 

   

 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/41F57F10E4B580DE
mailto:minna.taivassalo@oph.fi
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DIGITALISAATIO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA –VERKOSTON AVAJAISWEBINAARI TEEMALLA OSAAMINEN 

  
Klo 10–10.10  Tilaisuuden avaus ja Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa verkoston toiminnan 

käynnistäminen   
Ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen osasto  

Klo 10.10–10.20 Opetushallitus yhteistyökumppanina koulutuksen arjessa  
yksikön päällikkö, opetusneuvos Marko Aaltonen, Opetushallitus, Ammatillinen 
koulutus -yksikkö 

klo 10.20–10.40  Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen yksikön Digitiimi esittäytyy ja kertoo 

verkoston tavoitteista ja toiminnasta 

Howspace avoinna: kerro meille, mitä odotuksia sinulla on verkoston toiminnalta.  

klo 10.45–11.00 Työelämäjärjestöjen yhteinen keskustelualoite digitalisaatiosta työpaikoilla 

Keskustelu digitalisaation johtamisesta - keskustelussa mukana  

digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät ja 

kehittämispäällikkö Juha Antila, SAK sekä haastattelijana opetusneuvos Minna 

Taivassalo Opetushallituksen Ammatillinen koulutus -yksiköstä.   

klo 11.00–11.45 Tauko 

klo 11.45–12.00 Näkökulmia datatalousosaamiseen ja digiprofiilitesti, Riitta Vänskä, Sitra 

klo 12.00–12.30 Tule mukaan kehittämään ammatillisen koulutuksen sisältöjä 

(osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset)  

Johdanto ja ohjeistus monialaiseen teemaryhmätyöskentelyyn Howspace-

ympäristössä: Digitalisaatio haastaa eri alojen toimijat – huomio muuttuviin 

osaamistarpeisiin 

kehittämispäällikkö Henry Paananen HAMK Edu ja opetusneuvos Minna 

Taivassalo, Opetushallitus 

Klo 12.30 -14  Keskustelua pienryhmissä ja Howspace-kirjaukset oman alan näkökulmasta. 

Mainitse vastauksessasi edustamasi ala. Tarkempi aikataulu alla.  
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Klo 12.30–12.50 Perusdigitaidot mm. tietosuoja, tietoturva, tekijänoikeudet, netiketti, sisällön 

tuottaminen, ohjelmointiajattelu. Jokainen osallistuja kirjaa oman alansa 

näkökulmasta alalle keskeisiä työprosesseissa vaadittavia konkreettisia 

perusdigitaitoja (mitä pitää osata) 

12.50–13.30  Kehittyvät teknologiat Jokainen osallistuja kirjaa oman alansa 

näkökulmasta, mitä kehittyvien teknologioiden soveltamisosaamista 

tulevaisuudessa tarvitaan ja millaisissa työprosesseissa? 

Data ja tekoäly sekä kvanttilaskenta   

IoT ja tietoverkot 

Robotiikka ja automaatio 

XR-teknologiat ja niiden hyödyntäminen eri aloilla  

13.30–13.50 Kyberturvallisuus Keskustelua siitä, mitä kyberturvallisuusosaaminen on eri 

aloilla. Kirjaa oman alasi näkökulmasta, mitä kyberturvallisuusosaamista 

alallasi tarvitaan? 

13.50–14.00   Tilaisuuden yhteenveto 

 

  


