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Digitaalisuus jokaisen ihmisen arjessa

• Massamedia, arkiset askareet, sosiaaliset 

verkostot

• Digitaalisuus ratkaisee aikaan, tilaan, 

tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä 

haasteita

• Digitalisaatio parantaa viestintä-, vaikutus- ja 

tiedonsaanninmahdollisuuksia
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Nykyhetken digitaidot – mitä tulisi osata?

• Vuorovaikutusosaaminen

– Sosiaalinen media

– Yhteydenpito pikaviesteillä

– Eettinen toiminta verkossa
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Nykyhetken digitaidot - mitä tulisi osata?

• Teknologiaosaaminen

– Laitteet 

– Järjestelmät

– Sovellukset
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Nykyhetken digitaidot - mitä tulisi osata?

• Sähköisten palveluiden käyttö

– Viranomaispalvelut, terveyspalvelut

– Verkkopankki

– Sähköiset lomakkeet

– Ajanvaraus
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Nykyhetken digitaidot - mitä tulisi osata?

• Viestintä ja etäratkaisut

– Sähköpostit

– Videopuhelut
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Nykyhetken digitaidot - mitä tulisi osata?

• Tietosuoja

– Turvallinen käyttäytyminen verkossa 

– Omien ja toisten tietojen suojaaminen
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Nykyhetken digitaidot - mitä tulisi osata?

• Ohjausosaaminen

– Muiden ohjaamisen taito digiasioissa

19.11.2020Etunimi Sukunimi9



Avoinna mahdollisuuksille – mitä tulevaisuus (ja 

nykyaika tuo tullessaan?

• Big data

• Robotiikka 

• IoT

• AR, VR
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Mobiililaitteet

• Tilit, sähköposti, kalenteri

• Verkkoyhteydet, yhdistäminen toisiin laitteisiin

• Kuvan- ja videonmuokkaus

• Pilvitallennus

• Hyötysovellukset ja viihde, sovelluskauppa
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Mobiilisovellukset, asiointi
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Terveys
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Työvälineet

19.11.2020Etunimi Sukunimi15



Hyvinvointi
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Hyvinvointi
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Matkustaminen
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Viihde
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Kuvat ja videot
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Digitaalisuus työnhaussa

• Nykyään lähes jokainen työnantaja etsii tietoa verkosta

• Pyri muodostamaan oma digitaalinen verkosto

• Luo oma digi-identiteettisi 

→ mitkä ovat sinun digiväyläsi?

• Päivitä oma osaaminen näkyväksi

• Kokeile rohkeasti ja ota haltuun!
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Digitaalisen identiteetin rakentuminen

Siemen

• Ymmärrys

• Hyödyt 
itselle

• Omat 
digiväylät

Kasvu

• Tavoitteen 
asettelu

• Digitaitojen 
lisääminen

• Digitaalisen 
identiteetin 
luominen

Sadonkorjuu

• Digitaalinen 
toimintamalli

• Itsensä 
johtaminen 
ja näkyväksi 
tekeminen
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Työpaikat kätevästi taskussa
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Video-CV

• Video-CV:llä voit osoittaa taitojasi, tuotoksiasi, 

persoonallisuuttasi

• Video-CV rikastuttaa työhakemusta ja saa erottumaan 

hakijajoukosta, hakija jää mieleen

• Video-CV:n voit tuottaa vaikka omalla kännykälläsi!

• Suunnittelu on tärkeää:

– Rauhallinen paikka, napakka sisältö, hyvät äänet ja valaistus, 

käsikirjoitus, asiallisuus -> työnhakutilanne

– Videon voi editoida (iMovie, VideoShop, Avidemux, GoProQuick)

– Videon voi laittaa YouTubeen, Vimeoon, Viddleriin

ja jakaa julkisella tai salaisella linkillä

Esim. https://youtu.be/TjpQ3Homdrk
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Canva
• www.canva.com

• Digitaalinen, näyttävä CV, joka erottuu 
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• Lähes rajattomasti mahdollisuuksia tehdä 

oman näköinen CV tai jokin muu julkaisu

http://www.canva.com/


LinkedIn -profiili

• www.linkedin.com

• Luo oma laaja verkostosi

• Työelämän Facebook – LinkedInissä on myös avoimia 

työpaikkoja

• Oman LinkedIn -profiilisi voit linkata osaksi sähköistä 

CV:täsi esimerkiksi liittämällä linkin Canvaan

• Profiilissasi näet, ketkä ovat tarkastelleet sitä, millaisia 

julkaisuja olet tehnyt jne. 

• Päivitä profiilisi säännöllisesti ja ota mallia muiden 

profiileista
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• Seinä – voit jakaa ajatuksiasi, artikkeleitä, linkkejä jne. 

osoitaaksesi olevasi ”olemassa”

• Tykkäys, kommentointi jne. seinäominaisuudet

Kaikkien 

julkaisut
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• Omassa profiilissasi voit määritellä 

kiinnostuksen kohteesi, työkokemuksesi, 

koulutuksesi, lisäosaamisesi jne.

• Sähköinen käyntikortti itsestäsi

Profiilisi on muokattavissasi sinun 

näköiseksesi
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