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Koulutus      

      

Opettajan pedagogiset opinnot, Uudet oppimisratkaisut ja digitaalinen osaaminen, Hämeen 

ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2016      

      

Kasvatustieteen maisteri, Tampereen yliopisto, 2008      

      

Ylioppilas, Ressun iltalukio, 2000      

      

Muusikko, Joensuun konservatorio, 2000      

      

Linja-autonkuljettaja, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, 1995      

      

      

Työkokemus      

      

Koulutusyrittäjä 1.7.2019 alkaen, alana koulujen ja yritysten digitalisaatio sekä opettajien koulutus ja 

yrittäjien koulutus      

      

Luokanopettaja, Simonkallion koulu, 9.8.2021-4.6.2022     

      

Laaja-alainen erityisopettaja, Simonkallion koulu, Vantaa 31.8.2020-31.7.2021      

      

Learning Delivery Specialist, Microsoft 15.3.2017-30.6.2019      

      

Koulutusjohtaja Edutukku Oy 2.10.2015-31.1.2018      

      



Freelancer kouluttaja, konsultti, muusikko 1.11.2014-1.10.2015.      

       

Erityissuunnittelija, Helsingin opetusviraston Mediakeskus 14.11.2011-31.10.2014      

      

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija, Vantaan sivistysvirasto 1.12.2008-13.11.2011 

Luokanopettaja ja erityisopettaja, Vantaan kaupunki, 8/2002-11/2008      

      

Koulunkäyntiavustaja ja musiikintuntiopettaja, Espoon kaupunki 8/2000-7/2002      

      

Linja-autonkuljettaja, Helsingin turistiauto, Kuopion liikenne, Gold Line, 1995-1998      

      

Eri työtehtäviä, GWS Perlos Joensuu, 1990-1995      

      

      

      

Työkokemus sivutyö      

      

Laulun- ja musiikin teorian tuntiopettaja, Vantaan Aikuisopisto, 2011-2013      

      

Oma toiminimi: Digiope, koulutuksia Microsoftin edustajana      

      

Sijaiskanttori useissa seurakunnissa, 2010- ja edelleen      

      

      

Varusmiespalvelus      

      

Pohjois-Karjalan rajavartiosto 1991-1992, jääkäri, sissi      

      

Kielitaito      

      

suomi: äidinkieli    

ruotsi: tyydyttävä     

englanti: tyydyttävä      

      

      

Olen pyörittänyt 1.7.2019 alkaen koulutustoimintaa oman yrityksen, Digiope, kautta. Tarjoan 

digitaalisuuden kehittämiseen liittyviä koulutuksia kouluille ja oppilaitoksille sekä yrityksille. Olen 

myös pitänyt koulutuksia julkisen sektorin eri tulosalueille sekä valtion yksiköihin.      

    

9.8.2021-4.6.2022 toimin luokanopettajana Simonkallion koulussa. Tätä työtä olen tehnyt yritystyön 

kanssa yhtä aikaa.    

      

31.8.2020-31.7.2021 olen toiminut laaja-alaisena erityisopettajana Simonkallion koulussa Vantaalla. 

Tätä työtä olen tehnyt yritystyön kanssa yhtä aikaa.      

      



Microsoftin Office 365-koulutuksista minulla Digiopena on ja on ollut sopimus koko Helsingin 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa vuosina 2019-2020 ja jatkuen 2020-2022.      

      

Olen toiminut Microsoftin koulutiimissä Learning Delivery Spealistina. Päätoimisesti olen tehnyt sitä 

1.2.2018-30.6.2019 välisenä aikana. Tosin tätä samaa työtä tein Edutukun kautta jo 15.3.2017 alkaen. 
1.8.2018 alkaen titteli on ollut Learning Delivery Specialist. Olen vastannut n. 300 
koulutustilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta eri puolilla Suomea lukuvuosien (Microsoft  
2017-2019) aikana. Näissä koulutuksissa olen tavannut n. 5500 opettajaa ympäri Suomea 

koulutussektorin eri asteilla varhaiskasvatuksen yksiköistä yliopistojen henkilöstöön sekä 
opetusvirastojen henkilöstöön. Tämä mittava kokemus, sekä kaikki aiempi kokemus, tuo minulle 
poikkeuksellisen perusteellisen ja syvällisen ymmärryksen opetusmaailman tämän hetkisestä 

tilanteesta ja opetuksen digitaalisten apuvälineiden hyödyntämisestä, trendeistä ja tarpeista. Olen 
luultavasti tällä hetkellä henkilö, joka on Suomessa eniten kouluttanut O365:n käyttöä eri 
kohderyhmille vuosien 2011-2021 aikana.    

     

Toimin aiemmin koulutusjohtajana yrityksessä Edutukku Oy. Koordinoin ja vedin Edutaito Oy:n 

koulutustoimintaa. Koulutusyksikön nimi on Edutaito ja yrityksen päänimi on Edutukku.  

Koulutuksiimme kuuluivat alla mainitut asiat, mitä olen freelancerina tehnyt. Näiden lisäksi eri 

aiheita on todella paljon mm. 360-kuvaaminen, pelillisyys ja ohjelmointi. Seurasimme aikaa ja sitä 

mukaa tarjontamme kasvoi ja muuttui. Tarjontamme kattoi tällä kaikki digiasiat, mitä koulu- ja 

oppilaitosmaailmaan oli tulossa.      

      

Edutukulla ollessa olen päätoimisesti työskennellyt Microsoftin koulutiimissä 15.3.2017-31.1.2018 

Teacher Ambassadorina. Tehtäväni siinä on ollut olla Microsoftin kasvot koulu- ja  

oppilaitosmaailmaan päin ja kouluttaa O365:n käyttöä opetuksessa. Nykyisin titteli on Microsoft 

Learning Consultant, joksi se muuttui 1.8.2017 alkaen. 1.8.2018 alkaen titteli on ollut Learning 

Delivery Spealist.      

      

Aikaisemmin, noin vuoden ajan, toimin freelancer-kouluttajana tehden töitä eri koulutusyrityksille.  

Koulutukset liittyvät ohjelmistoihin, eri järjestelmiin, esitysteknisiin laitteisiin, 

verkkopedagogiikkaan ja sosiaalisen median taitoihin, ohjelmistokoulutuksiin, verkko-

oppimisympäristöihin, interaktiivisiin valkotauluihin, kosketusnäyttöihin,      

videoneuvotteluvälineisiin, tablet-koulutuksiin (iOS, Android, Win 10), Office 365-koulutuksiin sekä 

Googlen järjestelmiin ja Chromebookeihin. Viimeisin suuri työ freelancerina oli Vantaan opettajien 

kouluttaminen tablet-tietokoneiden käyttöön ja niillä alkuun pääseminen opetuksessa. Koulutin 2000-

3000 Vantaan opettajaa.      

      

Työskentelin Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskuksessa. Tämä yksikkö koulutti 

Helsingin kaikkia opettajia, avustajia ja rehtoreita tietotekniikan saloihin. Koulutukset liittyivät 

ohjelmistoihin, eri järjestelmiin, esitysteknisiin laitteisiin, verkkopedagogiikkaan ja sosiaalisen 

median taitoihin. Itseni vastuulla oli ohjelmistokoulutukset, verkko-oppimisympäristöt, interaktiiviset 

valkotaulut, videoneuvottelut, tablet-koulutukset, Office 365-koulutukset, kirjastohankkeet sekä 

näihin liittyvät koulutukset. Vastuullani oli myös Mediakeskuksen laitehankinnat. Lisäksi 

testailimme kollegoiden kanssa erilaisia laitteita esim. tabletteja ja kännyköitä. Testailimme ja 

käytimme myös erilaisia sosiaalisen median palveluita. Suunnittelijoina meidän täytyi kulkea aallon 

harjalla, että tiesimme mitä kaikkea meidän täytyi osata tarjota opetushenkilöstölle. Suunnittelun 

lisäksi koulutin myös välillä.      



      

Vantaan kaupungilla työtehtäväni virastossa oli samankaltainen kuin edellä kuvattu. Kuitenkin 

työnkuva oli paljon laajempi, koska meitä oli siellä vain kaksi henkilöä, jotka hoitivat samat asiat 

kuin useat henkilöt Helsingissä.       

      

Olen ollut lapsesta asti tietokoneiden kanssa tekemisissä ja ollut siten kiinni tietotekniikassa ja sen 

kehityksessä. Siten olen esim. kouluissa opettaja ollessani saanut vastata tietotekniikasta. Olin 

mukana Vantaan tietotekniikkaan liittyvissä asioissa opettajana ollessani ja siksi minut valittiin 

virastoon kehittämään koko Vantaan koulujen, kirjastojen ja päiväkotien tietotekniikkaa ja sen 

opetuskäyttöä.      

      

Musiikki on toinen alani. Opettajana ollessa opetin musiikkiluokkaa neljä vuotta sekä kaikkina 

opettajavuosina opetin musiikkia paljon myös muille luokille. Olen opettanut kolme lukuvuotta 

laulua ja musiikin teoriaa yhtenä iltana viikossa Vantaan Aikuisopistossa sekä tietotekniikkaa. 

Opettajakokemusta on siis kertynyt myös vapaasta sivistystyöstä. Lisäksi toimin sijaiskanttorina 

useissa eri seurakunnissa. Tämä on hyvää vastapainoa päätyölle.      

      

Toimin myös nuoruudessa linja-autonkuljettajana. Nykyisin ajan satunnaisia tilausajoja, mutta 

kuitenkin ihan työntekijänä.    

     

Olen lapsiperheen isä. Avioliittoa on takana jo yli 27 vuotta. Elämäntavat ovat normaalia 

lapsiperheen arkea. En käytä alkoholia, enkä myöskään tupakoi.      


