
Maanpuolustus
Varusmieskoulutuksesta saatu  

palaute on tällä hetkellä parempaa 
kuin koskaan aiemmin. s. 10

Coaching 
Positiivisen psykologian oppeihin 

perustuva coaching antaa työkalut  
kestävään hyvinvointiin. s. 13

Varhaiskasvatus 
Työvaltainen opintopolku ohjaa 
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Koulutus

Tulevaisuuden menestyjät eivät pelkää tunteita: he ovat  
läsnä, uteliaita ja kiinnostuneita vielä piilossa olevasta.  

Puheenvuorossa Camilla Tuominen. s.2
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”MITÄ HYÖTYÄ tunteiden johtamisesta on 
yritykselle?”. Kysymys esitettiin minulle 
viime viikolla eräässä haastattelussa. Vas-
tauskin on selvä – tutkittuja hyötyjä on ni-
mittäin valtavasti. Samalla, kun mieleni 
kaivoi tilanteeseen sopivaa dataa ja todis-
tusaineistoa, mietin: Miksi kaikki pitää pe-
rustella perinteisillä mittareilla ja heti näh-
tävällä hyödyllä? Eikö aika moni tulevai-
suuden kilpailukyvyn 
kannalta tärkeä asia ole 
sellainen, joka on vähän 
epämääräinen eikä sen 
hyötyjä itseasiassa he-
ti näe?

T U N T E E T  työelämäs-
sä ovat monien mieles-
tä juuri tällainen; epä-
määräinen, vaikea ja 
hyödytön asia. Kuiten-
kin kulkiessamme tie-
toyhteiskunnasta kohti 
neljättä teollista vallan-
kumousta; inhimillistä 
yhteiskuntaa, meidän 
on otettava rohkeasti vastuullemme kaik-
ki se, joka on epälineaarista toimintaa. Ko-
neet nimittäin tulevat hoitamaan faktojen 
hallinnan ja loogisen tekemisen tuhat ker-
taa meitä nopeammin ja virheettömämmin.

UUTEEN VAIHEESEEN  tarvitsemme roh-
keita ihmisiä, jotka uskaltavat kohdata 
myös muun kuin pelkät tilanteiden itses-
täänselvät faktat. Itse työ ja transaktio tul-
laan tekemään tulevaisuudessakin toki laa-
dukkaasti ja asiantuntevasti. Tulevaisuu-
den edelläkävijäyritykset ja -yksilöt kui-
tenkin osaavat ja uskaltavat olla auki tun-
teille ja arvostaa vasta nupuillaan olevaa.  

N Ä I SSÄ O RG A N I SA AT I O I SSA  ihmisillä 
on lupa välittää, lukea tilanteita ja reagoida 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Samalla he 
tulevat luoneeksi - kuin sivutuotteena - le-
gendaarisia ja merkityksellisiä kohtaamisia 
niin antajalle kuin saajalle. Näiden kohtaa-
misten taikaa on kilpailijoiden vaikea kopi-
oida ja kohtaamisten hyödyt tulevat näky-
mään myös viivan alla. Organisaatiot pää-

sevät nauttimaan esimerkik-
si lisääntyneestä asiakasus-
kollisuudesta ja maineesta, 
joka houkuttelee luokseen 
hunajan lailla niin uusia asi-
akkaita kuin parhaita työnte-
kijöitä. Näissä organisaatiois-
sa ymmärretään syvästi vai-
keiden asioiden kertomisen 
epämiellyttävyys ja osataan 
siksi antaa viestintuojan roh-
keudelle arvoa. Siellä myös 
ymmärretään, että uuden ja 
oudon idean sanominen voi 
nolottaa – ja samalla osataan 
olla tuomitsematta hulluin-
takaan ideaa. Näissä organi-

saatiossa nimittäin tiedetään, että kaikkein 
oudoimmalta tuntuvan idean sisällä voi olla 
siemen tulevaisuuden innovaatiolle.

ÄLÄ SIIS pelkää epämääräisyyttä, outoa tai 
tunteita, vaan ennemminkin sitä, jos ihmi-
set teflon-pintaisina luettelevat papukaijan 
tavoin tuttuja listoja ja lukuja tai vain nyö-
kyttelevät hiljaa. Kun olet tekemisissä tun-
teiden ja tulevaisuuden kanssa, ole läsnä, 
utelias ja kiinnostunut vielä piilossa olevas-
ta. Tulevaisuuden menestyjät antavat luvan 
tunteille ja houkuttelevat potentiaalin esiin 
yhdellä kysymyksellä: ”Kiinnostavaa, ker-
toisitko lisää?”

Tulevaisuuden menestyjät eivät 
pelkää tunteita

Camilla Tuominen
Tunnekouluttaja,  
kirjailija ja kuvittaja 

Puheenvuoro 

Luovuutta, innovaatioita  
ja yhteisöllisyyttä – niissä 
on taidekasvatuksen tule-
vaisuus. Digital School of 
Arts yhdistää nykyaikai-
sen toimintamallin ainut-
laatuiseen taiteen perus-
opetukseen ja laadukkaa-
seen pedagogiikkaan.

K oronakevät herätti luo-
vuuden Pohjois-Helsin-
gin Bändikoulussa, kun 
epidemia siirsi myös tai-

teen perusopetuksen verkkoon.
– Lähdimme rohkeasti kyseen-

alaistamaan tapaamme järjestää 
opetusta. Synnytimme uusia toi-
mintamalleja yhdessä opettajien 
kanssa ja kehittelimme hullujakin 
ideoita, kuten esimerkiksi Ope ovel-
le -palvelun. Yhteiskehittäminen 
osoittautui lopulta hedelmällisek-

Pohjois-Helsingin Bändikoulun opettajat Niklas Ahlsved ja Juha Räisänen valmistautuvat ukulele-kurssin kuvaamiseen. Kurssi tulee videoituna DSOA:n verkkoalustalle.

si, kuvailee rehtori Mikko Kierikki.
Syntyi Digital School of Arts; uusi 

digitaalinen alusta eri taiteenlajien 
verkko-opetukselle.

Alusta tarjoaa laadukasta ja pe-
dagogisesti korkeatasoista taiteen 
perusopetuksen mukaista opetusta 
online-yksityistunneista erilaisiin 
workshoppeihin sekä alkeis- ja jat-
kokursseihin. Kehitystyötä ovat ra-
hoittaneet Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö ja Business Finland.

– Tällä hetkellä alustan tarjonta 
keskittyy musiikkiin, mutta luvassa 
on sisältöjä laaja-alaisesti niin teat-
teritaiteen kuin sirkuksenkin puo-
lelta, Kierikki lupaa.

Pelillistäminen innostaa
Sosiaalinen media, pelit ja erilai-
set verkkoalustat ovat tämän päi-
vän lapsille ja nuorille arkea. Näis-
tä tuttuja elementtejä tuodaan nyt 
taiteen perusopetukseen verkossa.

– Alustalla hyödynnämme pelil-
listämistä visualisoimalla oppijan 
taitojen karttumista. Näin oppija 
voi kokea onnistumisen tunteen 
pienemmissäkin etapeissa. Tämä 
kehittää pitkäjänteisyyttä ja inspi-

roi harjoittelemaan. 
Osaamista ja taitoja kerätään “pe-

lin” edetessä ja taitojen karttumi-
nen myös tallentuu. Näin kotihar-
joittelu näyttäytyy opettajalle sel-
keämmin ja hän voi ohjata oppi-
maan oppimista, kun henkilökoh-
taisen kohtaamisen, esimerkiksi 
etätunnin, aika on.

– Oppimisesta tulee mielekästä 
ja alusta antaa lisämahdollisuuk-
sia myös opettajalle, Kierikki lisää.

Lisämahdollisuuksia Digital 
School of Arts tarjoaa myös ope-
tuksen järjestäjille. Alustan avulla 
opetuksen järjestäjä voi lisätä ope-
tustarjontaansa ja madaltaa osallis-
tumiskynnystä ilman merkittäviä 
lisäkustannuksia. Alusta helpottaa 
myös siirryttäessä lähiopetusta kor-
vaaviin opetustilanteisiin.

Maailman parasta opetusta
Taiteen perusopetuksen tulevai-
suutta, DSOA:ta, rakennetaan op-
pilaiden tarpeet edellä.

Opetuksen suunnittelua ja to-
teuttamista määrittää laki taiteen 
perusopetuksesta. Opetusta järjes-
tävät kunnat tai yksityiset opetuk-

sen järjestäjät, jotka laativat omat 
opetussuunnitelmansa tämän lain 
puitteissa. Taiteen perusopetus-
ta voidaan antaa myös etäopetuk-
sena. Kierikki kuvaakin systeemiä 
maailman parhaaksi, mutta siitäkin-
löytyy valuvikoja. Se on rakennettu 
aikuisten ehdoilla.

– Opetus on usein väärässä pai-
kassa väärään aikaan. Soittotunnit 
alkavat yleensä vasta, kun aikuinen 
pääsee töistä kotiin ja lasta kuljetta-
maan. Voisiko nuori oppija itse vali-
ta paikan ja ajankohdan ohjattuun 
harjoitteluun?

Yhteisö luo kokemuksia
Digital School of Artsissa opetuk-
sen lisäksi vahvana elementtinä 

on myös kokemuksellisuus. Merki-
tyksellistä on taiteen kokeminen ja 
taiteilijana toimiminen. Kokemuk-
sellisuus laajentaa myös opettajien 
mahdollisuuksia.

– Opettajassa on aina kumpikin 
puoli: opettaja ja taiteilija. Digital 
School of Arts tarjoaa heille mah-
dollisuuden esitellä taiteilijuut-
taan, Kierikki kertoo.

Digital School of Arts on tarkoi-
tettu kaikille kiinnostuneille lähtö-
tasosta riippumatta ja se on saavu-
tettavissa asuinpaikasta huolimat-
ta. DSOA on yhteisö, jossa voi koh-
data saman kiinnostuksen kohteen 
omaavia taiteenharrastajia ja jossa 
seinät tai sijainti eivät rajoita toi-
mintaa ja kohtaamisia.

Teknistä alustaa kehitetään par-
haillaan tukemaan Digital School of 
Artsin tavoitetta: mahdollistamaan 
taiteen harrastaminen yhä useam-
malle.

– Integraatiorajapintoja yleisim-
piin digitaalisiin oppimisympäris-
töihin testataan parhaillaan. Näin 
alustan sisällöt saadaan toimimaan 
materiaalikirjastona myös perus-
kouluille, Kierikki paljastaa.

Digitaalinen alusta yhdistää 
oppimisen ja luovuuden 

“
Opettajassa on  
aina kumpikin  
puoli: opettaja  
ja taiteilija. 

teksti laura pullinen 
kuva juho länsiharju 
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K un tavoitteena on kehittää poh-
joismaista verkostoa tai päästä 
etenemään uralla jossain toises-
sa Pohjoismaassa, opiskelupai-

kan valintaan kannattaa satsata. Tilastokes-
kuksen  mukaan vuonna 2018 suomalaisyri-
tysten tytäryhtiöillä oli Ruotsissa noin 68 
500 työntekijää ja 750 yhtiötä sekä ruotsa-
laisyritysten tytäryhtiöillä Suomessa noin 
77 000 työntekijää ja 1 200 yhtiötä.

Osaksi tätä yhteisöä pääsee opiskelemal-
la Yrkeshögskolan Noviassa, kattavan poh-
joismaisen verkoston keränneessä ammat-
tikorkeakoulussa.

Noviassa on 4 000 opiskelijaa ja 300 
työntekijää, ja koulutuspaikkakuntina toi-
mivat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaa-
ri. Ammattikorkeakoulu tarjoaa monen-
laista täydennyskoulutusta sekä usean eri 
alan ruotsin- ja englanninkielisiä AMK- ja 
YAMK-koulutusohjelmia. Lisäksi Novia jär-
jestää erikoistumiskoulutuksia ja avoimia 
AMK-opintoja. Novia räätälöi täydennys-
koulutusta ja kehityspalveluja yritysten tar-
peisiin, erityisenä vahvuusalueenaan poh-
joismainen liike-elämä ja kulttuuri. Novia 
on Suomen suurin ruotsinkielinen ammat-

tikorkeakoulu, josta valmistuneiden työlli-
syys on maan huipputasoa.

Kansainvälisyyttä ja kielitaitoa 
Novialla on laaja ja toimiva yhteistyöverkos-
to Pohjoismaissa. Opiskelijat voivat suorittaa 
toimeksiantoja pohjoismaisilla markkinoil-
la, esimerkiksi Nordplus-verkoston kautta, 
joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tärkein elinikäistä oppimista tukeva koulu-
tusohjelma. Novialla on Suomen ammatti-
korkeakouluista ja yliopistoista ollut viime 
vuosina eniten Nordplus-verkostoja. Novia 
harjoittaa pohjoismaisen yhteistyön saralla 
myös kattavaa tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoimintaa. Euroina laskettuna pohjois-
maiset yhteistyöhankkeet muodostavat yli 
puolet Novian hankesalkusta.

Pohjoismainen ulottuvuus näkyy myös 
englanninkielisissä koulutusohjelmissa. 
Laajan ruotsinkielisen koulutustarjonnan 
lisäksi vuoden 2021 haussa on 15 englannin-
kielistä koulutusta. Joustavat opinnot on 
ankkuroitu vahvasti työelämään. Erityises-
ti englanninkieliset koulutusohjelmat tarjo-
avat mahdollisuuden kartuttaa kansainväli-
siä verkostoja ja syventää kielitaitoa.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli Master-tutkinnot  
antavat laajasti valinnanmahdollisuuksia oman urapolun sekä  
ammatillisen verkoston rakentamisen tueksi. 
teksti ja kuva novia  

Tutkinnosta silta 
Pohjoismaihin 

Novia räätälöi täydennyskoulutusta ja kehityspalveluja yritysten tarpeisiin, erityisenä 
vahvuusalueenaan pohjoismainen liike-elämä ja kulttuuri. 

Master-tutkinto vie pitkälle
n MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, DIGITAL BUSINESS AND MANAGEMENT, VAASA 
n MASTER OF ENGINEERING, AUTOMATION TECHNOLOGY, VAASA 
n MASTER OF ENGINEERING, INDUSTRIAL MANAGEMENT AND ENGINEERING, VAASA  
n MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, SERVICE DESIGN, TURKU 
n MASTER OF ENGINEERING/MASTER OF MARITIME MANAGEMENT, TURKU  
n MASTER OF ENGINEERING, AUTONOMOUS MARITIME OPERATIONS, TURKU  
n MASTER OF HEALTH CARE/-SOCIAL SERVICES, VERKKO-OPINTOINA 
n MASTER OF NATURAL RESOURCES, MANAGEMENT, VERKKO-OPINTOINA TAI RAASEPORISSA 
n MASTER OF CULTURE AND ARTS, PHOTOGRAPHY, PIETARSAARI

WWW.NOVIA.FI

K eväällä korona pakot-
ti yhteiskunnan useim-
mat palvelut kokonaan 
kiinni, mutta varhais-

kasvatusalalle se ei tarkoittanut 
toimettomuutta. Etätöihin siirty-
neet vanhemmat saivat kodeis-
saan hetken työrauhaa, kun lapset 
parkkeerasivat tablettiensa eteen 
oppimaan. Osa päiväkodeista jat-
koi varhaiskasvatusta etäyhteyden 
välityksellä.

– Meillä satsataan erityisesti sii-
hen, että varhaiskasvatusalalle val-
mistuu lastenohjaajia, joiden digi-
taidot ovat korkealla tasolla, kertoo 
Suomen Diakoniaopiston koulutus-
johtaja Merja Ahtikari.

Varhaiskasvatuksen digitalisoi-

tuminen ja mobiilipedagogiikka 
ovat tulleet jäädäkseen siinä missä 
minkä tahansa muunkin alan digi-
talisoituminen.

– Digitalisoituvassa maailmassa 
varhaiskasvatuksen tärkeä tehtä-
vä on antaa lapsille valmiuksia ym-
märtää, käyttää ja tuottaa muun 
muassa  erilaisia medioita ja teks-
tejä, Ahtikari painottaa.

Ohjelmoinnilliseen ajatteluun 
panostaminen on kuitenkin las-
tenohjaajia kouluttavan Suomen 
Diakoniaopiston monista vahvuuk-
sista vain yksi.

Osaajista huutava pula
Yleinen mielikuva Helsingissä si-
jaitsevasta Suomen Diakoniaopis-

ton kampuksesta on se, että koulus-
ta valmistuu vain lähihoitajia. Aja-
tus yhden alan opinahjosta on kui-
tenkin täysin vanhentunut.

Monelle tuleekin edelleen yllä-
tyksenä, että koulutustarjonta Alp-
pikadulla on fuusioitumisen an-
sioista laajentunut, ja nykyään Suo-
men Diakoniaopistosta valmistuu 
lähihoitajien lisäksi muun muassa 
kokkeja, kosmetologeja sekä toimi-
tilahuoltajia.

Vuodesta 2017 alkaen listalle 
ovat kuuluneet myös nuoriso- ja 
yhteisöohjaajat sekä lastenohjaa-
jat. Näistä jälkimmäisenä mainitut 
työllistyvät varhaiskasvatusalalle – 
pääasiassa siis päiväkoteihin.

Vaikutti korona työmarkkinoi-

hin tai ei, sekä koulutetuista lasten-
hoitajista että varhaiskasvatuksen 
opettajista on Suomessa edelleen 
valtava pula. 

Osa lastenhoitajista työskente-
lee puolestaan opettajien sijaisi-
na, mikä osaltaan hankaloittaa ti-
lannetta. Erityisesti pääkaupunki-
seudulla ammattilaisten tarve on 
niin huutava, että osaavan henki-
löstön kouluttamiselle on tarpeen 
luoda uusia polkuja.

Suomen Diakoniaopisto vastaa  
tähän tarpeeseen tarjoamalla las-
tenohjaajan tutkintoon perinteis-
ten opintojen ohelle uutta työval-
taista opiskelupolkua. Tarkoitus 
on saada opiskelijat nopeasti kiin-
ni työelämään, ja opisto etsiikin nyt 
erityisesti päiväkodeista uusia yh-
teistyökumppaneita, joiden kanssa 
toteuttaa koulutusta.

– Opiskelijalle työvaltaisessa 
opiskelussa korostuu halu oppia 
ammattiin nimenomaan tekemi-
sen kautta, Ahtikari sanoo.

Työvaltainen opiskelu on mah-
dollista toteuttaa joko oppisopi-
muksella tai koulutussopimuksel-
la. Molemmissa pääpaino on kui-
tenkin työpaikalla opiskelussa. Tä-
män lisäksi osa opinnoista on lähi- 
tai monimuoto-opetusta.

– Työnantajien näkökulmasta tä-
mä taas mahdollistaa samalla sen, 
että he saavat alusta alkaen tilai-
suuden sitouttaa uusia ammattilai-
sia omaan työyhteisöönsä ja löytä-
vät tavallista pidempien työssäop-

pimisjaksojen kautta itselleen uu-
sia osaajia, Ahtikari avaa.

Koulutus räätälöitävissä
Uudistunut ammatillinen koulutus 
mahdollistaa opiskelupolun räätä-
löimisen jokaiselle opiskelijalle.

– Lastenohjaajan tutkinto on toi-
sen asteen tutkinto, mutta lähes-
kään kaikki alalle opiskelevista ei-
vät ole suoraan peruskoulusta tule-
via nuoria, vaan joukossa on myös 
lukuisia aikuisia alanvaihtajia.

Opintoihin hakeudutaan ny-
kyään pääosin jatkuvan haun kaut-
ta, joten aloittamisen aikataulu on 
aiempaa vapaampi. Jokaiselle opis-
kelijalle tehdään henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma, ja opiskeli-
jan aiempi osaaminen huomioidaan 
koulutuksen suunnittelussa. Tämä 
vaikuttaa suoraan esimerkiksi kou-
lutuksen pituuteen.

– Lähtökohtaisesti meillä puhu-
taan kahden tai kolmen vuoden 
koulutuksesta. Yksilöllisen suun-
nitelman ansiosta koulutus voi kui-
tenkin olla lyhyempi tai pidempi 
riippuen opiskelijan elämäntilan-
teesta ja osaamistasosta.

Kasvatus- ja ohjausalan koulu-
tus on tarkoitettu kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita ihmisten kanssa 
työskentelystä ja soveltuvat alalle.

– Varhaiskasvatuksessa työsken-
televät ammattilaiset tekevät mer-
kityksellistä työtä ja ovat luomassa 
perustaa elämänmittaiselle oppimi-
selle ja kasvulle, summaa Ahtikari.

Työvaltaisella  
polulla oppii 
tekemisen kautta

Suomen Diakoniaopisto vastaa lastenhoitajapulan asettamaan haasteeseen tarjoamalla hoitajiksi opiskeleville uutta työvaltaista opiskelupolkua, kertoo koulutusjohtaja Merja Ahtikari.

Suomen Diakoniaopisto kouluttaa uusia lastenohjaajia työvaltaista opinto- 
polkua pitkin. Lähtökohtana on kiinnostus ihmisten parissa työskentelyyn.
teksti valtteri mörttinen kuva juha arvid helminen

parempaa      sisältöä.
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“
Suomalaiset 
kuluttavat  
keskimäärin 115 
prosenttia siitä, 
mitä tienaavat. 

V arapuun Rahataidonval-
mentaja Mikko Sjögren 
on kuullut uransa aika-
na monenmoisia seli-

tyksiä vaurastumisen vaikeudesta. 
Joltain puuttuu osaamista, toiselta 
rahaa ja kolmannelta aikaa. Sjögren 
ei moisia sepityksiä kuitenkaan us-
ko. Hänen mielestään kaikki voivat 
oppia vaurastumaan ja vieläpä koh-
tuullisen yksinkertaisin konstein. 
Siksi Sjögren on halunnut tuoda ra-
hataidon valmennuksen kaikkien 
suomalaisten saataville.

Sjögren painottaa, että tärkeintä 
on lähteä liikkeelle tarkastelemalla 

Vaurastuminen ei ole  
rakettitiedettä vaan taito, 
jonka kuka tahansa voi 
oppia. Varapuun Raha-
taidonvalmentaja Mikko 
Sjögrenin mukaan vau-
rastumiseen tarvitaan 
vain tietoa, motivaatiota 
ja oikeat toimintatavat.

omia ajattelumallejaan. Rahankäyt-
töämme nimittäin ohjaavat lapsuu-
dessa vanhemmiltamme ja muilta 
läheisiltämme oppimamme mallit, 
jotka joko estävät tai edistävät vau-
rastumista. Sjögren nimittää näitä 
rahatarinoiksi. Monesti rahatarina 
muodostuu mieliimme jo varhais-
lapsuudessa. Siksi sen tunnistami-
nen on usein haastavaa.

– Rahatarina on nimensä mu-
kaisesti mieliimme painettu tarina 
rahasta. Sen mukaan toimimme ja 
käytämme rahaa. Se määrittää mil-
laisia tuloksia saamme taloudelli-
sesti. Monesti noudatamme tarinaa 
tiedostamatta. Siksi ensimmäinen 
tehtävä on hoksata sen olemassa-
olo. Vasta tämän jälkeen voimme 
ryhtyä päivittämään rahatarinaam-
me vaurastumista tukevaksi.

Tiedostamisesta tekoihin
Kun rahatarinamme on muokkau-
tunut vaurastumista tukevaan 
suuntaan, on aika tarkastella omia 
voimavaroja. Vaurastuminen ei on-
nistu, jos tavoitteet ovat rankasti 
ristiriidassa taloudellisten, henkis-
ten, fyysisten ja sosiaalisten voima-
varojen kanssa. Onkin tärkeää poh-
tia, voiko voimavaroja muokata ta-
voitteiden suuntaan.

– Tulokset tulevat aina tekemi-
sestä ja tuloksen laatu riippuu voi-
mavaroista. Taloudelliset voimava-
rat paranevat, kun tienaa enemmän 
kuin kuluttaa. Valitettavasti suo-
malaiset kuluttavat keskimäärin 
115 prosenttia siitä, mitä tienaavat. 
Jos lähipiiri pursuaa pikavippeili-
joitä, sosiaaliset suhteet eivät tue 
vaurastumista, Sjögren pamauttaa.

Ihmisen voimavarat ja rahan-
käyttö ovat pitkälti sidoksissa aja-
tuksiin ja tunteisiin. Sjögren kertoo 
pään sisällä pyörivän ajatusmyllym-
me tuottavan jopa 100 000 ajatusta 
päivässä. Onkin tärkeää pyrkiä vai-
kuttamaan siihen, mitkä uskomme 
todeksi ja mitkä hyväksymme tar-
kempaan käsittelyyn. Kun opimme 
suhtautumaan tunteisiin alati muut-

tuvina olosuhteina, voimme oppia 
käsittelemään niitä – ja välttämään 
ylilyönnit rahan kanssa.

Rahaillasta vaurastumaan
Varapuu on kehittänyt Rahailta-val-
mennuksen, joka auttaa osallistujia 
ravistelemaan luutuneita käsityksiä 
rahasta. Kolmetuntisen illan aikana 
pysähdytään omaan rahatarinan ää-
relle ja pohditaan rahankäyttötottu-
muksia. Samalla kurkistetaan myös 
rahajärjestelmään toimintaan sekä 
mietitään, miten varallisuuden ker-
ryttäminen kannattaisi aloittaa.

– Jos ajattelemme sijoittavamme 
ylimääräiset rahat kuun lopussa, lii-
kenee rahaa harvemmin sijoitetta-
vaksi. Säästettävä rahasumma pi-
täisikin siirtää automaattisesti sääs-
tötilille heti kuun alussa. Näin se 
ei mene vahingossa kulutukseen. 
Myös rahan siirtämisen  sijoituskoh-
teeseen, esimerkiksi rahastoon, voi 
halutessaan automatisoida.

Jos Rahaillan opit innostavat 
vaurastumisen tielle, voi lisäoppia 
hakea Varapuun jatkokoulutuksis-
ta. Sjögren suosittelee kaksipäiväis-
tä Taitavaksi rahan kanssa -koulu-
tusta. Liikkeelle siis kannattaa kui-
tenkin lähteä Rahaillasta.

– Lippu rahailtaan maksaa muu-

taman kympin. Sijoitus maksaa it-
sensä pian takaisin. Lähikuukausi-
na tarkoituksemme on järjestää Ra-
haillat ainakin Helsingissä ja Tampe-
reelle. Rahailta on saatavissa myös 
verkkokoulutuksena. Koulutukseen 
kannattaa tulla avoimin mielin. Mie-
li nimittäin toimii kuin laskuvarjo – 
paremmin silloin, kun se on auki.

Tulokset tulevat aina tekemisen seurauksena ja tuloksen laatu puolestaan riippuu voimavaroista. Taloudelliset voimavarat paranevat, kun tienaa enemmän kuin kuluttaa, kertoo rahan-
käytön, sijoittamisen ja vaurastumisen valmennuksia yrityksille ja yksityishenkilöille tarjoavan Varapuun rahataidonvalmentaja Mikko Sjögren.

Vaurastuminen on opittavissa 

teksti tuomas i. lehtonen
kuva varapuu Vaurastumisen 

ainesosat  
n RAHAA.Minimoi kuu-
kausittaiset kulut niin, että 
rahaa jää sijoitettavaksi. 

n  AIKAA. Mitä enemmän 
on aikaa käytettäväksi,  
sitä todennäköisemmin  
ja nopeammin vaurastut. 

n  KORKOA KOROLLE. 
Ensin näyttää kuin ei ta-
pahtuisi mitään, mutta  
kun alkaa tapahtua, niin 
sitten oikeasti tapahtuu. 

Koneteknologian  
tulevaisuus on Turussa 

Koneteknologiakeskuksella on käytössä laajalti erilaisia teknologioita yhden, monenlaiseen opetukseen muuntautuvan tilan sisällä. 

K oneteknelogiakeskus 
Turku Oyn toimitusjoh-
taja Erkki Virkki esitte-
lee tiloja ylpeydellä. Ku-

pittaan teknologia- ja koulutuskes-
kittymässä luodaan innolla Teolli-
suus 4.0. -hengen mukaista amma-
tillista koulutusta, kehitystä ja yh-
teistyötä Suomen teknologiateolli-
suuden tarpeisiin.

– Meillä on viimeisintä kärkeä 
oleva teknologia, jota opiskelijat 
pääsevät oppimaan. Osa teknolo-
gioista voi tulla työelämään vasta 

muutaman vuoden päästä. 
Tekniikka ei kuitenkaan rii-

tä, vaan opetuksen on oltava laa-
ja-alaista ja inspiroivaa. Virkin mu-
kaan on myös tärkeää ’törmäyttää’ 
ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että samassa projektissa Tu-
run ammatti-instituutin opiskeli-
jat saattavat tehdä asennuksen, am-
mattikorkeakoulun insinööriopis-
kelijat suunnittelun. Mukaan voi 
vielä liittyä korkeakoulutason tutki-
musta ja koko hankkeen lähtökohta 
on paikallisten yritysten tarpeissa. 

Virkin mukaan Koneteknologia-
keskuksen laaja-alaisuus ja tilojen 
käytön tehokkuus tekevät siitä poik-
keuksellisen kansainvälisestikin.

– Meillä on käytössä laajasti eri 
teknologioita: koneistusta, hit-
sausta, levytyötä, automaatiota ja 
3D-tulostusta. Kaikki löytyy yhdes-
tä tilasta, joka muuntuu ja ulottuu 
korkean tason tutkimuksesta ihan 
perusopetukseen. Tämä on myös 
kustannustehokasta.

Turun ammatti-instituutin kou-
lutuspäällikkö Pekka Frantsin mu-

kaan ilman tällaista yhteistyöalus-
taa opetus jäisi yksiulotteiseksi.

– Emme kykenisi mitenkään si-
muloimaan omiin tiloihimme näitä 
asioita, joita täällä voi oppia.

Pulaa automaatioasentajista
Turun ammatti-instituutin Frant-
sin mukaan haasteena onkin luoda 
nuorelle opiskelijalle laaja kuva ko-
neteknologia-alan tarjoamista työ-
mahdollisuuksista ja urapoluista.

– Jokaisella on kuva mitä säh-
köasentaja tekee, mutta kun puhu-
taan automaatioasentajan työteh-
tävävistä niin mielikuvat ovat hy-
vin epäselviä. Ei ymmärretä miten 
automatiikka ja robotiikka on ny-
kypäivänä mukana kaikessa ja sen 
merkitys lisääntyy koko ajan. 

Etenkin automaatioasentajista 
on tällä hetkellä pula. 

– Olemme olleet mukana keskus-
teluissa, joissa yrityksen omistaja 
on todennut, ettei uskalla enää jät-
tää tarjouksia sisään.

Automaation lehtori Juha Ahasen 
mukaan automaattiasentajan työ on 
monipuolista. Asennuksen lisäksi 
siihen kuuluu usein ohjelmointia. 

– Koneet toimivat itsenäisesti 
vasta, kun se ohjelmointi on tehty.

Mielikuvat koneteknologian alan 
töistä laahaakin pahasti menneisyy-
dessä. Automaatio, koneohjaukset 
ja koneiden kunnostukset liittyvät 
nykyään aina tietotekniikkaan. Tie-
totekninen puoli korostuu myös 
koulutuksessa perinteisten käden-
taitojen ohella. Mielikuvissa siintä-
vät silti yhä rasvaiset haalarit ja ve-
toisat ja meluisat konehallit.

Tosiasiassa suuri osa teknologia-
teollisuuden työpaikoista on Aha-
sen mukaan niin sanottuja siistejä 
sisätöitä. Hän ottaa esimerkiksi Uu-
denkaupungin autotehtaan.

– Viimeksi kun kuulin siellä oli 
noin 600 robottia. Haaste on siinä, 
että siellä pitää olla ihmisiä, jotka 
osaavat pitää robotit kunnossa. Jos 
joku paikka vikaantuu, sillä on suu-
ret seuraukset tuotannossa. 

Tekeminen siirtyy yrityksiin
Koneteknologiakeskus Oy:ssä on 
mukana oppilaistosten lisäksi pai-
kallisia yrityksiä. Syy on Erkki Vir-
kin mukaan yksinkertainen: kes-
kus, yritykset ja opiskelijat tarvit-
sevat kaikki toisiaan. 

– Perusopetus tehdään oppilai-
toksissa, mutta aika nopeasti se 
tekeminen siirtyy yrityksiin. Näin 
yritykset näkevät minkälaisia hen-
kilöitä meillä on opiskelemassa ja 
minkälaista osaamista heillä on. 
Toisaalta me saamme sieltä palau-
tetta ja tietoa mitä meidän pitäisi 
ehkä tarkentaa opetuksessa. 

Ahasen mukaan tavoite on, ettei 
opetusta ole olemassa opetuksen ta-
kia, vaan siinä on aina joku yhteys 
yrityksiin. Kyse voi olla vaikka au-
tomaatiokehityksen pilotoinnista.

– Ajatellaan vaikka yrityksen tuo-
tantoprosessia. Voimme vetää sen 
niin sanotusti sivun ja tehdä opiske-
lijatyönä sen halutun kokeilun py-
säyttämättä lainkaan sitä tuotantoa. 

Virkin mukaan yritykset ovat 
myös koulutettavana.

– Parhaillaan meillä on robotiik-
kakoulutus yrityksille, joten näi-
hin tiloihin tulee yritysten edusta-
jia opiskelemaan. Törmäyttämistä 
tapahtuu monella tasolla.

Automaatio ja robotiikka 
muuttavat koneteknolo- 
gian alan töitä nopealla 
vauhdilla. Alan osaajista 
on pulaa. Turussa heitä 
koulutetaan oppilaitok-
sien ja yritysten laajalla 
yhteistyöllä. 

teksti kalle kirstilä  
kuva robert seger 
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Aikuiskoulutus Taitajassa tutkinnon suorittanut Hanna Lahtinen ja automekaanikon koulutusta kehittämäs-
sä ollut Marko Koiranen uskovat, että aikuiskoulutus yhdistettynä työelämään on voittajakombinaatio. 

Koulutusta työelämän tarpeisiin

H anna Lahtiselle kou-
lutuspolku Taitajassa 
oli nappivalinta. Tie-
tojenkäsittelyn tra-

denomi halusi ottaa seuraavan as-
keleen urapolullaan.

– Tein erilaisia toimistotöitä, jois-
ta siirryin kiinteistönhuoltoon. Se 
maailma alkoi kiinnostaa ja löysin 
isännöinnin ammattitutkinnon, ku-
vailee Lahtinen. 

– Taitajassa oli mahdollisuus 
suorittaa tutkinto pääosin työpai-
kalla. Tavoitteeni päästä isännöit-
sijän tehtäviin toteutui. Käytännön 
työtehtävissä oppiminen, oli minul-
le ehdottomasti paras tapa oppia.

Opintojen työelämälähtöisyys 
palvelee sekä opiskelijaa, yritystä 
että oppilaitosta. 

– Hannan polku on erinomai-
nen kuvaus siitä, mitä motivoitu-

Tiivis yhteistyö työ- 
elämän kanssa sekä  
joustavat opintopolut  
Aikuiskoulutus Taita- 
jassa vastaavat jatkuvan  
oppimisen tarpeisiin.

nut opiskelija Taitajasta saa, tiivis-
tää Marko Koiranen.

Marko on ollut kehittämässä au-
tomekaanikon koulutusta. Teoria 
opitaan koulunpenkillä, jonka jäl-
keen siirrytään käytäntöön mootto-
riurheilun pariin Kymiringille.

– Tätä yhteistyö parhaimmillaan 
on, Taitajan rehtori Leena Kaivola 
kommentoi. Osaajia on koulutettu 
jo kymmeniä.

– Suomalainen mekaanikko tun-
netaan luotettavana. Muutamassa 
vuodessa meiltä valmistunut opis-
kelija korjaa F1-autoja varikolla, 
Koiranen visioi.

Vaikka oppiminen tapahtuu työn 
touhussa, ei opiskelijoita jätetä mis-
sään vaiheessa yksin.

– Vaikka pääpaino oli työpaikal-
la, käytiin opintoja läpi koulutta-
jan kanssa. Yhteistyö toimi ja aina 
sai kysyä neuvoa, Hanna kuvailee.

Kuin pitkä rekrytointi 
Kaivola vertaa yhteistyötä pitkään 
rekrytointiprosessiin, jossa sekä 
opiskelija että työnantaja punnit-
sevat sopivuutta toisilleen. 

– Opiskelijalle se voi olla rankkaa, 
mutta lopussa kumpikin on tyyty-
väinen, Kaivola kertoo.

Teorian ja käytännön yhdistämi-
nen opettaa alasta syvemmin ja li-
sää sitoutumista työnantajaan. Teo-
riaa voi oppia käytännössä, kun on 
hyvä kouluttaja rinnalla.

–  Oli myös kiva, että jo opinto-

jen aikana oppi talon tavoille, Lah-
tinen täydentää. 

Erityisen arvokasta työelämän 
näkökulma on myös opintojen ar-
vioinnissa. 

– Arviointitilaisuudet, joissa oli 
arvioijat sekä koulusta että työpai-
kalta, olivat mieleenpainuvia, Lah-
tinen kertoo kokemuksesta.

Yksilöity koulutuspolku
Aikuiskoulutus Taitaja on säätiön 
ylläpitämä monialainen ammatil-
linen oppilaitos. Sen pääkohderyh-
mänä ovat työssäkäyvät aikuiset, 
mutta koulutukset sopivat myös 
nuorille. Taitajan erityispiirre on 
vuoden ympäri jatkuva haku.

– Prosessimme ovat tiiviitä. 
Aiemmin hankittu osaaminen hy-
väksiluetaan, jonka jälkeen opiske-
lija voi keskittyä uuden oppimiseen. 
Kolmen vuoden tutkinnon suorit-
taa meillä kahdessa. Aikuisopiskeli-
ja on usein motivoitunut ja tehokas, 
ja me vastaamme tarpeeseen. Työ-
elämän ja opintojen joustava yhdis-
täminen myös vähentää opintojen 
keskeyttämistä, rehtori kehuu.

Taitajassa jatkuvan oppimisen 
tavoitteet ovat olleet sisäänraken-
nettuja aina.

– Toivoisin, että esimerkiksi ko-
ronan vuoksi lomautetut löytäisivät 
meille. Meillä voi ratkaista täsmä-
tarpeita ja suorittaa myös osia tut-
kinnosta. Pienessä oppilaitokses-
sa meillä on hyvät tukiverkostot ja 
opiskelijan tarpeisiin reagoidaan 
yksilöllisesti, kannustaa Kaivola.

Opintopolkuja on yhtä monta 
kuin on opiskelijoitakin.

teksti laura pullinen  
kuva marja seppälä 

Hankenilta vuonna 2012 kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Heini 
Vesander vakuuttaa, että myös suomenkieliset pärjäävät Hankenilla.

H anken Svenska han-
delshögskolanissa 
kauppatieteitä opis-
kelleet löytävät yleen-

sä helposti harjoittelu- ja työmah-
dollisuuksia paitsi kotimaasta myös 
muista Pohjoismaista. Koulu tun-
netaan vahvasta kansainvälisestä 
yliopistoyhteistyöstään ja liike-elä-
män verkostoistaan. Ruotsin taito 
avaa valmistuneille lisäväyliä yri-
tysmaailman tehtäviin, esimerkik-
si rahoituksen, konsultoinnin tai 
markkinoinnin pariin.

Suomenkielinen pärjää Hanke-
nilla aivan hyvin, vakuuttaa vuon-
na 2012 Helsingin Hankenilta kaup-
patieteiden maisteriksi valmistunut 
Heini Vesander. Hän toimii nykyi-
sin viestintäjohtajana ravintola-
ruoan välittämiseen keskittynees-
sä teknologiayritys Woltissa.

– Pääaineenani oli markkinoin-
ti ja sivuaineina luin johtamista ja 
ranskaa. Laskentatoimen opiskelu 
ruotsiksi oli haastavaa, mutta sii-
nä auttoi sitkeys. Maisterivaiheen 

Ruotsinkieliset opinnot  
eivät katso äidinkieltä

opinnot tein kokonaan englanniksi.
Opinnot antoivat eväät kansain-

välisiin tehtäviin. Kandidaattivai-
heessa Vesander sai Hankenin sti-
pendin Lontooseen, jossa odotti 
työharjoittelujakso suuressa mai-
nostoimistossa, TBWA:ssa. Mui-
ta Vesanderin työnantajia ovat ol-
leet esimerkiksi L’Oreal, Slush ja Su-
percell. Hän asui opintojen jälkeen 
myös nelisen vuotta USA:ssa.

Vesanderin mukaan Hankenille 
kannattaa hakea, jos yritysmaail-
ma kiinnostaa, vaikka ei vielä tie-
täisi täsmälleen mitä haluaa tehdä. 
Ajatuksia on kyllä aikaa selkeyttää. 

Eväät kansainvälisyyteen
Taneli Immonen opiskelee Helsin-
gin Hankenilla kolmatta vuotta. 
Hänenkin äidinkielensä on suomi, 
mutta lapsuudessa saatu kielikyl-
pyopetus ruotsiksi päiväkodissa ja 
ala-asteella antoivat kielikorvaa.

– Pääaineeni on rahoitus ja tär-
keimpänä sivuaineenani laskenta-
toimi. Toivon pääseväni rahoitus-

alan tehtäviin, kenties pääomasi-
joittamisen ja  yrityskauppojen pa-
riin. Hankenin erikoisuus on, että 
opiskelijat valitsevat neljännen kie-
len suomen, ruotsin ja englannin li-
säksi. Siksi luen myös saksaa. Op-
pilaitos on tosi yleissivistävä ja kas-
vattaa opiskelijan omiakin verkos-
toja, Immonen kertoo.

Hankenilla on hyvä maine, ja 
opiskelijat työllistyvät perinteises-
ti erittäin hyvin. Vahvojen opiske-
luaikaisten kontaktien ja aktiivisen 
alumnitoiminnan ansiosta opis-
kelijan on mahdollista saavuttaa 
urapolku, jollaista eivät muut suo-
malaisyliopistot voi tarjota. Noin  
14 000 alumnin eli valmistuneen 
verkostosta suurin osa on sitou-
tunut Hankenin toimintaan ja aut-
taa nykyisiä opiskelijoita työllisty-
mään. Se tarkoittaa esimerkiksi ak-
tiivista mentoritoimintaa, jossa työ-
elämässä olevat tukevat nuorem-
piaan uraan liittyvissä päätöksissä.

Hanken toimii Helsingissä ja Vaa-
sassa, ja sen toimintaympäristö on 
hyvin kansainvälinen. Koska suu-
ri osa kursseista luennoidaan myös 
englanniksi, Hankenille haetaan 
myös ulkomailta. Sosiaalinen ym-
päristö vahvistaa sekä englannin et-
tä ruotsin kieltä. Kandidaattiohjel-
maan valituista oli tänä vuonna suo-
menkielisiä melkein 30 prosenttia.

Hanken saattaa kuulostaa haastavalta opiskelupai-
kalta suomenkieliselle, mutta lukioruotsi riittää poh-
jaksi. Opinnot avaavat tietä monenlaisiin tehtäviin.

teksti liisa Joensuu  kuva juho länsiharju

Sähköalalle lisää naisia
Sähköasentaja Hennimari Siivonen haluaa esimerkillään osoittaa, että alan ammattilaisuus on mahdollista kaikille tekniikasta kiinnostuneille.

T ulevaisuudessa sähkön 
merkitys kasvaa edel- 
leen, ja sen käyttö lisään- 
tyy – alalla on valoisa tu-

levaisuus. Innovaatiot ja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisen 
teknologian käyttöönotto kasvatta- 
vat työvoiman tarvetta niin suun-
nit- telu- ja muotoilupuolella kuin 
ura- kointi- ja asennustehtävissäkin.

– Sähkö on koko ajan läsnä. Säh- 
kötekniikan kehittämisellä voidaan

vaikuttaa tulevaisuuteen ja siihen, 
miten tulevaisuus kehittyy, toteaa 
Sähköinsinööritoimisto SHS Oy:n 
toimitusjohtaja Helena Orasvuo. 
Orasvuolla on yli 30 vuoden ko-  
kemus alalta, ja hänen yrityksen sä 
palkittiin hiljattain Vuoden sähkö-
suunnittelija 2020 -palkinnolla.

Vaikuttamismahdollisuuksis- 
ta puhuu myös Aalto-yliopistossa 
sähkövoimatekniikan diplomi-in- 
sinööriksi opiskeleva Kiia Einola.

– Sähköalan ihmiset tekevät tär- 
keitä päätöksiä. Itse sain kipinän 
sähköalalle, kun mietin, että haluai-
sin tehdä työtä teknologian paris- 
sa ja vaikuttaa sitä kautta ilmaston- 
muutokseen, Einola sanoo.

Kasvavalla alalla riittää töitä uu- 
sille osaajille. Sekä Orasvuo että Ei- 
nola korostavat, että on tärkeää saa- 
da alalle lisää naisia.

– Jos alalla olisi monipuolisem- 
paa näkemystä, olisivat myös uu-

det asunnot useammasta näkökul-
masta suunniteltuja, Einola toteaa.

Ennakkoluulot romukoppaan
Amplit Oy:ssä sähköasentajana 
työskentelevä Hennimari Siivonen 
valmistui sähköasentajaksi viime 
keväänä. Hän pitää työn käytännön- 
läheisyydestä ja vaihtelevuudesta.

– On mukavaa ja kiehtovaa, että 
koko ajan oppii uutta ja mieli py-
syy virkeänä, hän sanoo virkeänä, 

Sähköala kehittyy koko ajan, ja se tarjoaa poikkeuksellisen laajan valikoiman työskentelymahdolli-  
suuksia niin toisen palkkalistoilla kuin yrittäjänäkin. Ammattien kirjo on laaja sisältäen sekä   
toimisto- että asennustöitä.
teksti vilma timonen  kuva patrik pesonen

hän sanoo. 
Siivonen viihtyy miesvaltaisella 

alalla ja kertoo ilmapiirin niin opin- 
noissa kuin työelämässäkin olleen 
kannustava. Samaa sanoo Einola.

– Ammatinvalinnassa sukupuo- 
lella ei ole merkitystä. Enemmän 
olen työni suhteen kohdannut ihai- 
lua kuin syrjintää, Einola naurahtaa.

Siivonen kertoo, että alan tietä- 
mykseen liittyvät erot ja valmiudet 
näkyivät hänen kohdallaan lähinnä 
opintojen alkuvaiheessa.

– Työkalujen tuntemus ja muut 
perusasiat antavat tietysti hyvän 
startin, mutta ne eivät ole edelly- 
tys opinnoille. Sain opetella paljon, 
mutta asenne ratkaisi. Opiskeluka- 
verit tsemppasivat, ja sitkeästi teke- 
mällä opin, Siivonen sanoo.

Orasvuo, Einola ja Siivonen ovat 
yhtä mieltä siitä, että naisia tulisi 
rohkaista miesvaltaisille aloille jo 
peruskoulussa. Oppilaanohjauk-  
selta tarvitaan tasa-arvoista, ennak- 
koluulotonta ja kannustavaa otet-
ta ja ammateista riittävästi tietoa. 
Työelämän esimerkeillä on suu- 
 ri vaikutus, ja naisia kaivataan lisää 
myös sähköalan opetus- ja koulu- 
tustehtäviin.

– Mitä enemmän alalle saadaan 
naisia, sitä enemmän heitä hakeu- 
tuu alalle jatkossakin, Einola toteaa. 

Sähköä on kaikkialla
Ilmastonmuutoksen hallinnassa 
sähköalalla on keskeinen rooli. Uu-
siutuvien energianlähteiden hyö-
dyntämisen osaaminen kasvaa, ja 
vanhaa teknologiaa korvataan vähä-
päästöisillä ratkaisuilla. Sähkön äly-
käs käyttö lisääntyy, ja erilaiset oh-
jelmoidut ja kaukosäädettävät jär-
jestelmät yleistyvät. Innovaatioiden 
kysyntä kiihtyy, mikä lisää sähkö-
alan työvoiman tarvetta entisestään.

Sähköalaa opiskellut voi löytää 
töitä erikoisemmaltakin alalta. Ei- 
nola mainitsee esimerkin.

– Avaruusala tulee olemaan tule- 
vaisuudessa kova juttu, hän arvioi. 
Sähköala tarjoaa mahdollisuuden 
myös kansainväliseen uraan. Sähkö 
on samaa kaikkialla, ja kun perus-
asiat ovat hallussa, on kansallisten 
standardien eroavaisuudet helppo 
omaksua. Lisäksi suomalaisella säh-
köalan koulutuksella ja ammattitai-
dolla pärjää maailmalla hyvin.

Valmiudet 
työelämään 
n Sähkö- ja automaatio- 
alan koulutuksessa voi 
hankkia osaamista talotek- 
niikan moninaisiin töihin. 

n  Koulutus antaa hyvät 
valmiudet uran luomiseen 
työntekijänä ja yrittäjänä, 
myös ulkomailla.

n Sähköalan opiskelu avaa 
mahdollisuudet kehittyä 
ja tehdä työtä hiilivapaan 
maailman hyväksi.

LISÄTIETOA SÄHKÖALAN OPISKELUSTA
WWW.SAHKOALA.FI/OPISKELU
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Kun yksilön  
motivaatio 
kohtaa tarpeen

S uomen puolustaminen 
perustuu korkeaan maan-
puolustustahtoon sekä 
asevelvollisuuteen. Koko 

maan puolustaminen on mahdol-
lista vain hyvin koulutetulla ja laa-
jalla reservillä. Uhkien muuttumi-
sen johdosta myös usea muu Euroo-
pan maa harkitsee asevelvollisuu-
den ottamista uudelleen käyttöön.

Asevelvollisuus koskee miespuo-
lisia Suomen kansalaisia. Asevelvol-
lisuus alkaa sen vuoden alusta, jol-
loin henkilö täyttää 18 vuotta, ja 
päättyy sen vuoden loppuun, kun 
hän täyttää 60 vuotta. Vapaaehtoisi-
na palvelukseen tulleista naisista tu-
lee samalla tavalla asevelvollisia 45 
vuorokauden palveluksen jälkeen.

Nykyisessä varusmieskoulutuk-

sessa otetaan huomioon varusmies-
ten aiemmat opinnot ja työkoke-
mus, kuitenkin sodan ajan tarpei-
ta silmällä pitäen. Varusmiespalve-
lukseen liittyviä opintoja voi saada 
hyväksi luettua siviiliopinnoissa.

– Varusmiesten antama palau-
te on tällä hetkellä parempaa kuin 
koskaan aikaisemmin, kertoo Pää-
esikunnan koulutuspäällikkö, ken-
raalimajuri Jukka Sonninen.

– Myös reserviläisille sekä va-
paaehtoisessa maanpuolustukses-
sa mukana oleville tarjotaan mah-
dollisuuksia kehittää sodan ajan 
valmiuksia omien vahvuuksiensa 
ja kiinnostuksen kohteidensa poh-
jalta, Sonninen toteaa.

Naiset tärkeässä osassa
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus 
on ollut mahdollista jo 25 vuotta. 
Naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen vuosittain suorittaneiden 
määrä on vaihdellut, mutta tren-
di on viime vuosina ollut nouseva. 
Kaiken kaikkiaan jo 10 000 naista 
on suorittanut vapaaehtoisen ase-
palveluksen.

Puolustusvoimissa on noin 600 
eri tehtävää varusmiehille. Suku-
puoli ei luonnollisesti ole poissul-
keva kriteeri mihinkään palvelus-
tehtävään. Kaikilla on sukupuoles-
ta riippumatta yhtäläinen mahdol-
lisuus päästä johtajakoulutukseen 
sekä myöhemmin sotilasuralle.

Parhaillaan on käynnissä kokei-
lu, jossa naiset ja miehet majoittu-

vat kasarmiolosuhteissa samoissa 
tuvissa. Maastoharjoituksissa yh-
teinen telttamajoitus on ollut käy-
täntönä jo pitkään. Yhteismajoituk-
sella on havaittu olevan myöntei-
nen vaikutus muun muassa  ryh-
mäkiinteyden ja tiedonkulun pa-
ranemiseen.

– Tänä vuonna lähes 1000 nais-
puolista henkilöä suorittaa vapaa-
ehtoisen asepalveluksen. On ollut 
ilahduttavaa huomata, että määrä 
on koko ajan nousussa.

Sekä teoriaa että käytäntöä
Nykyään varusmieskoulutus jakau-
tuu neljään osaan: alokasjaksoon, 
koulutushaarajaksoon, erikoiskou-
lutusjaksoon ja joukkokoulutusjak-
soon. Koulutus etenee yleisistä pe-
rustaidoista kohti vaativampia har-
joitteita ja erikoistumista kunkin 
omaan tehtävään.

Nykyisessä koulutusohjelmassa 
korostuvat vuorovaikutus ja kak-
sisuuntainen palautteenanto kou-
luttajien kanssa sekä itsearvioin-

ti. Kunkin parhaat ominaisuudet 
ja tarpeet pystytään arvioimaan jo 
alokasaikana, jolloin jatkokoulutuk-
sesta saadaan räätälöityä varusmie-
helle mahdollisimman motivoiva.

– Näin yhdistyvät sekä yksilön 
oma motivaatio että Puolustus-
voimien tarve. Koulutuksen koko-
naishyödystä tulee silloin mahdol-
lisimman hyvä. Tavoitteena on, et-
tä koulutuksen aikana kunkin omat 
vahvuudet löytyvät onnistumisten 
kautta, Sonninen kertoo.

Opiskelu on kurssimuotoista - yh-
distelmä teoriaa ja käytännön har-
joitteita. Pitkät luennot on vähen-
netty minimiin. Opiskeluun käyte-
tään nykyaikaisia välineitä, kuten 
lyhyitä mikroelokuvia. Näiden avul-
la perehdytään yhteen aihekokonai-
suuteen kerrallaan, kuten esimer-
kiksi aseen käsittelyyn ennen var-
sinaista käytännön harjoittelua. 
Myös teoriasisältöä voidaan tenttiä 
nettiympäristössä älypuhelimilla.

Muun uudistuneen koulutus- 
sisällön rinnalla kulkevat nykyään 

Asevelvollisten koulutuk-
sessa yhdistyvät yksilön 
motivaatio ja Puolustus-
voimien tarve. Puolustus-
voimat ottaa huomioon 
varusmiehen ja reserviläi-
sen vahvuudet sekä aiem-
man osaamisen. Näin pal-
velus muodostuu moti-
voivaksi ja mielekkääksi. 

teksti pekka säilä 
kuvat puolustusvoimat  
ja mpk

Taistelijan mieli ja keho -ohjelmat, 
joiden avulla kehitetään varusmies-
ten fyysistä, psyykkistä, sosiaalis-
ta sekä eettistä toimintakykyä. Hy-
vä fyysinen kunto tukee myös suo-
riutumista psyykkisesti vaativissa 
tilanteissa. 

Yksilönä suoriutumisen rinnal-
le on nostettu sosiaaliset ja eettiset 
taidot. Hyvän ryhmäkiinteyden on 
todettu vaikuttavan myönteisesti 
palveluskokemuksiin sekä edistä-
vän tasa-arvoa.

Kaikki varusmiespalvelustehtä-
vät eivät ole fyysisesti yhtä vaati-
via. Palvelusaikaan kannattaa val-
mistautua perehtymällä armeijan 
arkeen ja kohottamalla fyysistä kun-
toaan. Omatoimiseen kunnon ko-
hottamiseen kannustetaan esimer-
kiksi MarsMars-sovelluksen kautta. 
Kuka tahansa voi ladata sovelluksen 
ilmaiseksi älypuhelimeensa.

Simuloitu ympäristö 
Simulaattoriharjoittelu on osoit-
tautunut erittäin tehokkaaksi. Si-

mulaattoreilla ammuttujen lauka-
usten määriä voidaan kasvattaa. Sa-
malla säästetään aikaa, ammuksia 
ja luontoa.

– Simulaatioharjoittelun avul-
la kovilla ampuminen voidaan pu-
dottaa puoleen ja suorittaa muu osa 
ammunnoista virtuaalisessa ympä-
ristössä. Tällöin 500 ampumarata-
laukauksen sijasta päästään 3000 
laukaukseen, Sonninen kuvaa.

Simulaattorin avulla voidaan 
harjoitella myös erilaisia tilantei-
ta, kuten ampumista pimeässä tai 
liikkuviin kohteisiin osumista. Si-
muloitu ympäristö antaa palaut-
teen välittömästi. 

– Saadut tulokset ovat osoitta-
neet, että tällainen yhdistelmä-
harjoittelu on lisännyt koulutetta-
vien motivaatiota ja tuonut myös 
parempia ampumistuloksia, Son-
ninen iloitsee. 

Osaamista reservissä
Myös reserviläiset on otettu huo-
mioon uudistuneessa koulutukses-

sa. Osaamistaan kartuttamalla on 
mahdollista vaikuttaa omaan so-
dan ajan tehtävään.

– Palautteen perusteella reservi-
läiset ovat erittäin tyytyväisiä saa-
maansa koulutukseen ja heidän 
maanpuolustustahtonsa on kor-
kealla tasolla. Haluamme motivoi-
da heitä edelleen kehittämään soti-
laallisia taitojaan myös reserviläise-
nä. Omaa varusmiespalveluksen ai-
kaista osaamistaan on mahdollista 
kehittää jopa aselajia vaihtamalla. 
Jos vaikka rannikkotykistössä pal-
vellut on nykyisin innokas metsäs-
täjä, hän voi reservissä kouluttautua 
vaikkapa tarkka-ampujan tehtäviin.

Reserviläiset voivat vapaaeh-
toisesti osallistua Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen eli MPK:n so-
tilaallisia valmiuksia palvelevaan 
koulutukseen. MPK:n sotilaallisten 
valmiuksien koulutuksessa koros-
tuu kriisitilanteisiin varautuminen 
ja turvallisuus. Koulutuksessa ope-
tetaan Puolustusvoimien aseiden 
käsittelyä ja järjestetään ammun-

Vapaaehtoiset reserviläiset harjoittelemassa virtuaalikoulutusympäristössä.

toja jäsenten, järjestöjen tai MPK:n 
omistamilla aseilla. 

Osa MPK:n koulutuksesta voi-
daan rinnastaa kertausharjoituspäi-
viin, jotka huomioidaan ylennyk-
siä harkittaessa. MPK tarjoaa myös 
naisille ja nuorille laajasti mahdol-
lisuuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen.

– MPK:n koulutustoimintaa to-
teutetaan nykyisessä koronatilan-
teessa niin ulkona kuin verkossa. 
Viestini reserviläiselle on, että älä 
jää vain odottamaan kertausharjoi-
tuskutsua, vaan hyödynnä myös 
omaehtoisen kouluttautumisen 
mahdollisuuksia.

MPK:n nettisivulla olevasta 
koulutuskalenterista löytää oman 
alueen koulutustarjonnan, joka kat-
taa eri kursseja kyberturvallisuu-
desta asejärjestelmien käyttöön tai 
paikallisjoukkojen koulutukseen. 

Asevelvollisuus koskee 18−60-vuotiaita miehiä, mutta 
myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina palvelukseen. 

18 vuotta täyttäneet

18–30-vuotiaat

Kertausharjoituksia korkeintaan 80 tai 150 päivää

Kertausharjoituksia korkeintaan 200 päivää

Varusmiespalveluksen jälkeen

KUTSUNNAT

VARUSMIESPALVELUS

RESERVI

Asevelvollisuus yksilön tasolla

165 PÄIVÄÄ

255 PÄIVÄÄ

347 PÄIVÄÄ

MIEHISTÖ RESERVISSÄ 50-VUOTIAAKSI ASTI

UPSEERIT JA ALIUPSEERIT RESERVISSÄ 60-VUOTIAAKSI ASTI

“
Varusmiesten 
antama palaute 
on tällä hetkellä 
parempaa kuin 
koskaan ennen.

WWW.PUOLUSTUSVOIMAT.FI/ASE- 
VELVOLLISUUS    WWW.MPK.FI 

Naiset voivat suorittaa palveluksen Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja tehtävissä. Palveluksen sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin miehillä.

|
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K un Ronja Koskinen työs-
kenteli ensimmäisessä 
ammatissaan sairaan-
hoitajana, häntä alkoi 

kiinnostaa lääkeala ja jatkokoulutus 
sen parissa. Koskinen hakeutui far-
masian opintoihin Åbo Akademihin.

– Opiskelin kandidaatin tutkin-
non farmasiasta ja niiden aikana 
huomasin, että haluan perehtyä 
lääkealaan syvällisemmin. Farma-
seutiksi valmistuttuani hakeuduin 
maisteriopintoihin prosessikemian 
oppiaineeseen, Koskinen kertoo.

Alanvaihto kandidaatin ja mais-
terin tutkintojen välillä onnistui 
täydentävien siltaopintojen avulla. 
Koskinen on pian valmis prosessi-
kemian diplomi-insinööri, jota kiin-
nostaa työ lääketeollisuudessa.

– Silloin pääsen hyödyntämään 
molempien tutkintojeni osaamista.

Paperinjalostuksen yliopistoleh-
tori Mari Nurmi kertoo, että kemi-
an- ja prosessitekniikan koulutus-
ohjelmat on uudistettu tätä luku-
vuotta varten. Nykyisin opiskelija 
ei valitse pääainetta, vaan kandi-
daattivaiheen koulutus on melko 
samanlainen kaikilla opiskelijoil-
la. Maisterivaiheessa tarjolla on eri-
koistumismoduuleita, joiden avul-
la pääsee vahvistamaan osaamis-
taan tietyillä alueilla.

–  Opiskelija voi rauhassa tutus-
tua syventävien opintojen tarjon-
taan opiskellessaan ensimmäis-
ten vuosien aikana kaikille yhtei-
siä kursseja koko kemiantekniikan 
alueelta.

Työelämäkytkös syntyy usein jo 
opintojen lopputyötä tehdessä yri-
tyskumppanin kanssa. Åbo Akade-
min kemian- ja prosessitekniikan 

opiskelijoista suurimmalla osalla 
on työpaikka jo valmistuessaan.

Kielimuuri häviää nopeasti
Åbo Akademissa opiskellaan ruot-
siksi, mutta noin yksi viidestä opis-
kelijasta on suomenkielinen. Eten-
kin luonnontiedealoilla kielimuuri 
ei ole korkea.

– Fysiikan laskut ovat samanlai-
sia kummallakin kielellä. Ensim-
mäiset kurssit voivat olla haastavia, 
mutta yleensä jo parin kuukauden 
opintojen jälkeen kouluruotsipoh-
jalta aloittaneet opiskelijat pysyvät 
hyvin mukana, sanoo Nurmi, joka 
on itsekin suomenkielinen ja suorit-
tanut tutkintonsa Åbo Akademissa.

Myös Koskinen sanoo, että opin-
not on hyvin voinut suorittaa keski-
pitkän kouluruotsin pohjalta.

– Se riittää hyvin, jos on päättä-

nyt opiskella ruotsiksi ja saada siitä 
kaiken irti. Asenne ratkaisee. 

Koskinen kertoo, että päivittäis-
kielensä opiskelukaupunki Turussa 
on nykyisin ruotsi. Åbo Akademi on 
pieni yliopisto, jossa tulee helposti 
tutuksi toisten kanssa ja välit myös 
opettajiin ovat läheiset.

– Omaa kielitaitoaan ei tarvit-
se vähätellä tai hävetä. Kukaan ei 
katso kielioppivirheitä, vaan ottaa 
positiivisesti sen, että joku haluaa 
opiskella vieraalla kielellä.

Ainutlaatuinen tutkinto
Kielikylpyopettajan opinnoissa kak-
sikielisyydestä tehdään rikkaus. 
Åbo Akademin Vaasassa toteutet-
tava, kielikylpyluokanopettajaksi 
tai -varhaiskasvatusopettajaksi pä-
tevöittävä koulutus on Suomessa ai-
nutlaatuinen.

– Kielikylpyopettaja tarvitsee 
työssään kaksi vahvaa kieltä. Opis-
kelijat ovat pääasiassa suomenkie-
lisiä, ja opetus tapahtuu ruotsiksi, 
sanoo kielikylpylinjan koordinaat-
tori Annika Peltoniemi.

Kielikylpyluokanopettajan kou-
lutus on viisivuotinen. Opinnoista 
suuri osa on samoja sisältöjä kuin 
luokanopettajan koulutuksessa 
muutenkin; lisäksi niihin sisältyy 
laaja ruotsin sivuaine sekä kieli-
kylvyn ja monikielisyyden opinto-
ja. Varhaiskasvatuksen kielikylpy-
opettajan koulutus sisältää samoja 
elementtejä, mutta suppeammin, 
koska koulutus on kolmivuotinen.

– Kielikylpyluokanopettajan 
opinnoista pätevöityy sekä tavalli-
sen luokanopettajan että kielikyl-
pyopettajan tehtäviin, ja saa myös 
pätevyyden toimia ruotsin aineen-
opettajana suomenkielisessä perus-
opetuksessa, Peltoniemi kertoo.

Kielikylpyopettajien koulutus al-
koi nykymuodossaan vuonna 2017, 
mutta sitä ennen sitä järjestivät Åbo 
Akademi ja Vaasan yliopisto yh-
dessä. Koulutuksesta valmistuneet 
opettajat ovat työllistyneet hyvin.

– Kielikylpyopettajien tarve on 
suurin kaksikielisillä alueilla. Eten-
kin pääkaupunkiseudulla heistä on 
kova kysyntä, Peltoniemi tietää.

Kaksikielisyys 
kaupan päälle
 
Opinnot Åbo Akademissa onnistuvat myös kouluruotsin pohjalta.  
Kaksikielisyys on valtti työelämässä ja varsinkin kielikylpyopettajan  
koulutuksessa, joka on ainoa laatuaan Suomessa.
teksti elina teerijoki kuva åbo akademi 

Åbo Akademi pilotoi syksyllä iltatoteutuksia kolmesta eri tutkinnosta. Yliopisto on tänä syksynä myös lanseerannut verkkototeutukset kaikista tarjoamistaan tutkinnoista. 

Åbo Akademi
n Yli 100-vuotiaalla ruot-
sinkielisellä yliopistolla on 
toimipisteet Turussa ja 
Vaasassa. 

n  Yliopiston 5500:stä 
opiskelijasta joka viides on 
suomenkielinen.

n Painopistealueita ovat 
vähemmistöihin, tervey-
teen liittyviin ratkaisuihin, 
kestävän tulevaisuuteen ja 
mereen liittyvä tutkimus.

Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja Viivi Pentikäinen ja toimitusjohtaja Pauliina Avola ovat 
kouluttaneet positiivisen psykologian sisältöjä ja valmennustaitoja yli kymmenen vuoden ajan. 

Coaching antaa työkalut kestävään hyvinvointiin

P ositive Education Oy 
käynnistää ensi vuoden 
alussa koulutusohjel-
man, joka perustuu po-

sitiivisen psykologian tieteelliseen 
tietoon ja ratkaisukeskeisen val-
mennuksen menetelmiin. Positive 
Psychology Coach -koulutusohjel-
ma alkaa helmikuussa 2021 verkko-
koulutuksena ja syksyllä Helsingis-
sä lähiopetuksena.

Koulutus perustuu kansainväli-
sen valmennusjärjestön ICF:n laa-
tuvaatimuksiin ja se toteutetaan 
yhteistyössä Coaching Academy 
of Finlandin kanssa.

– Vastaavaa kokonaisuutta ei ole 
aiemmin Suomessa toteutettu. Kou-
lutus sopii kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneita oman tai muiden koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin ammat-
timaisesta valmentamisesta, toimi-

Positiiviseen psykologi-
aan perustuvalla coachin-
gilla pyritään auttamaan 
ihmisiä saavuttamaan  
tavoitteensa ja paranta-
maan hyvinvointia.

tusjohtaja Pauliina Avola kertoo.
Koulutusohjelma tähtää siihen, 

että tulevat Positive Psychology 
Coachit saavat taidot toimia posi-
tiivista psykologiaa hyödyntävinä 
ratkaisukeskeisinä valmentajina.

– Coaching on hyödyllinen am-
mattitaito, jota voi soveltaa esi-
merkiksi business-, työelämä- tai 
urheiluvalmennuksessa sekä lukui-
silla muillakin aloilla. Coaching an-
taa työkaluja myös omaan koulut-
tamis-, johtamis-, asiakaspalvelu- 
tai vaikkapa terveysalan työhön, 
luettelee koulutusohjelmajohtaja 
Viivi Pentikäinen.

Pitkäkestoista hyvinvointia
Positiivinen psykologia on tieteen-
ala, joka keskittyy tutkimaan mit-
kä tekijät vaikuttavat positiivises-
ti ihmisen kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin ja kykyyn selviytyä on-
gelmista. Coaching perustuu tutki-
mukseen ratkaisukeskeisen ja di-
alogisen kohtaamisen toimivim-
mista menetelmistä.  Positive psy-
chology coaching on näiden yh-
distelmä, joka hyödyntää uusin-
ta ja useamman vuosikymmenen 
aikana kertynyttä tutkimustietoa 
näistä aiheista. 

– Positiivisen psykologian har-
joitteet muovaavat ihmisen aivo-
toimintaa ja toimintatapoja. Posi-
tiivisen psykologian menetelmät 
myös lisäävät ihmisen hyvinvoin-
tia pitkäkestoisesti, Avola sanoo.

Ratkaisukeskeinen valmenta-

minen vaatii harjoittelua. Sitä var-
ten koulutettavat tekevät erilaisia 
harjoitteita sekä vähintään sadan 
tunnin verran harjoitusvalmennuk-
sia, joka on ammattivalmennuksen 
maailmassa niin sanottu kultainen 
standardi vaadittavaan ammatilli-
seen osaamiseen. 

– Valmentaja auttaa asiakasta 
löytämään vahvuutensa ja voima-
varansa sekä käyttämään niitä hy-
väksi itse määrittelemänsä merki-
tyksellisen elämän tavoitteissa. Val-
mentaja ei suinkaan neuvo, vaan pi-
kemminkin esittää kysymyksiä, jot-
ka auttavat asiakkaan oman muu-
tosprosessinsa alkuun, siinä eteen-
päin ja kohti haluttua tavoitetta. Ih-
minen itse on aina oman elämän-
sä paras asiantuntija, Pentikäinen 
kertoo. 

Laaja koulutusohjelma 
Positive Psychology Coach -kou-
lutusohjelma on suunniteltu niin, 
että sen voi suorittaa työn ohessa. 
Kevyt läpihuutojuttu se ei kuiten-
kaan ole. Kokonaisuutena koulutus 
vastaa laajuudeltaan 60 opintopis-
teen työmäärää, koska ammattitai-
to seuraa vain syvällisestä perehty-
misestä aiheeseen. 

Koulutus kuitenkin antaa osal-
listujilleen enemmän voimavaroja 
kuin vie niitä, sillä opiskelijat har-
joittavat positiivisen psykologi-
an tutkittuja hyvinvointi-interve-
ntioita ensin itseensä koko koulu-
tusvuoden ajan.

teksti timo hämäläinen  
kuva patrik pesonen

Koulutusohjelman vastaava Anu Elo ja sairaanhoitaja Anna Peltomaa. 

S atakunnan ammattikorkea-
koulun eli SAMKin tarjo-
ama ylempi ammattikor-
keakoulututkinto Welfare 

Technology vastaa kasvaviin työ-
elämän tarpeisiin niin datan ana-
lysoinnin, turvallisuusteknologian 
kuin liikkumiseen liittyvän teknolo-
gian osalta. Ajatuksen tiivistäminen 
auttaa ymmärtämään kokonaisuu-
den laajuuden ja merkityksen tule-
vaisuudessa; Hyvinvointiteknolo-
gia on teknologiaa, joka tähtää ih-
misen hyvinvointiin.

Vuonna 2017 aloitettu kansain-
välinen koulutusohjelma on osoit-
tautunut suosituksi. Sairaanhoita-
jana jo 15 vuoden ajan työskennellyt  
Anna Peltomaa on aina ollut kiin-
nostunut teknologiasta ja sen hyö-
dyntämisestä työssään. 

– Koulutus avasi tien siihen, mitä 
olen aina halunnut. Opettajat olivat 
innostavia ja koulutusta toteutettiin 
tiiviisti alan yritysten ja julkisten toi-
mijoiden kanssa. Sairaanhoitajat tie-
tävät työssään, mitä asioita pitäisi 

Hyvinvointiteknologia  
osaksi sairaanhoitajan työtä 

kehittää ja mille olisi tarve. Silti tek-
nologian täysipainoiseen hyödyntä-
miseen on alalla vielä matkaa. 

Tekoäly luo mahdollisuuksia
SAMK on osaamisen kärjessä myös 
robotiikan ja tekoälyn tutkimisessa 
ja hyödyntämisessä. Peltomaa tu-
tustui niihin syvällisemmin, ja in-
nostus sysäsi jatko-opintoihin. 

– Innostuin erityisesti tekoälys-
tä. Näen itseni tulevaisuudessa hy-
vinvoinnin ja terveydenhuollon am-
mattilaisena kehittämässä alan mah-
dollisuuksia teknologian hyödyntä-

misessä, summaa Peltomaa.
Koulutusohjelmassa on ollut 

mahdollisuus suorittaa myös 30 
opintopisteen hallinnon osuus. Se 
tuo sote-alan ammattilaisille päte-
vyyden hallinnon johtotehtäviin. 
Opintoihin voivat hakeutua sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilais-
ten lisäksi tradenomit ja insinöörit. 

– Kun kolmen alan ammattilai-
set laitetaan yhteen, syntyy laa-
ja-alaista ajattelua. Oman painoar-
vonsa tuo myös opinnoissa tehtävä 
aktiivinen yhteistyö SAMKin tutki-
musryhmien kanssa, kertoo koulu-
tusohjelman vastaava Anu Elo.

Koulutusohjelman voi toteuttaa 
myös etäopiskeluna, ja mukana on-
kin opiskelijoita ympäri maailmaa.

– Alan ihmiset etsivät verkosta 
tietoa kehittääkseen omaa työtään. 
Kansainvälisyys tuo hienon lisän 
opiskeluun, Elo summaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana 
Suomessa englanninkielisen, kansainvälisiin tarpeisiin 
vastaavan hyvinvointiteknologian koulutusohjelman. 
teksti katri kujanpää  kuva via ramstén

Welfare Technology (Master) 
n  SAMKin kevään yhteishaus-
sa on seitsemän master-kou-
lutusta. Haussa olevat koulu-
tukset www.samk.fi/haku.  

n Hyvinvointiteknologian 
koulutuksen hakuaika on  
10.-31.3.2021. Opinnot  
alkavat syksyllä 2021. 
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M ercurian koulutus-
päällikkö Minttu 
Kilpinen innostaa 
työssä käyviä tut-

kintokoulutusten pariin. Nopeasti 
muuttuvassa maailmassa osaami-
sen jatkuva kehittäminen on ensi-
arvoisen tärkeää. 

– Jatkuva oppiminen tekee työu-
rasta mielekkäämmän työntekijälle. 
Kun työntekijän osaaminen opinto-
jen myötä lisääntyy, myös työyhtei-
sö kehittyy ja yrityksen kilpailuky-
ky paranee, Kilpinen summaa kou-
lutuksen hyödyt. 

Nykyisin koulutuksen sisällöt ja 
aikataulut räätälöidään opiskelijan 
osaamistarpeiden ja elämäntilan-
teen mukaisesti. Siksi opiskelu on 
mahdollista myös ruuhkavuosina. 

Linkittyy omiin työtehtäviin
Mercurian tutkintokoulutuksis-
sa yhdistellään lähivalmennusta, 
verkko-opetusta ja työssä oppi-
mista. Valtaosa oppimisesta tapah-
tuu työpaikalla ja linkittyy opiskeli-

Tutkinto taskuun 
työn ohessa 

jan henkilökohtaisiin työtehtäviin. 
Myös lähivalmennuksessa ja opis-
kelijoiden suorittamissa ammatti-
osaamisen näytöissä pureudutaan 
oman työn haasteisiin. Monet opis-
kelijat suorittavatkin tutkinnon op-
pisopimuskoulutuksena.

– Ammatti- ja erikoisammattitut-
kintokoulutukset kestävät noin vuo-
den. Perustutkintokoulutuksen kes-
to riippuu opiskelijan osaamistaus-
tasta. Lähivalmennusta on yleensä 
yksi päivä tai pari iltaa kuukaudessa. 
Valmennuskertoihin sisältyy teorian 
ohella paljon pienryhmätyöskente-
lyä. Opiskelijat pitävät toisiltaan saa-
maansa vertaistukea erittäin tärkeä-
nä, Kilpinen sanoo. 

Lähivalmennuksen rinnalla Mer-
curia järjestää opetusta myös eKam-
pus -verkko-oppimisympäristössä, 
mikä mahdollista myös sähköisen 
pienryhmätyöskentelyn. Kaikki tut-
kintokoulutukset voi suorittaa myös 
kokonaan verkossa.

Mercuria on erikoistunut liiketoi-
minnan osaajien kouluttamiseen, 

mutta monet tutkintokoulutuksis-
ta sopivat myös muilla toimialoilla 
työskenteleville.

– Esimerkiksi lähiesimiestyön 
ammattitutkinto tuo hyvää osaa-
mista kaikille, jotka työskentele-
vät esimiehinä tai ohjaavat päivit-
täistä toimintaa. Ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnot soveltuvat 
myös korkeakoulututkinnon suo-
rittaneille, sillä koulutuksissa pää-
see pureutumaan juuri oman työn 
haasteisiin sekä syventämään osaa-
mistaan tietyllä työn osa-alueella, 
Kilpinen kertoo.

Vantaan Martinlaaksossa toimivassa Mercuriassa opiskelee noin 850 opiskelijaa.

Mercuria Prossa aikuisopiskelijat voivat suorittaa  
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon moni-
muoto-opiskeluna tai vaikka kokonaan verkossa.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mercuria 

Mercurian tutkintokoulutukset
n LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO 
n LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINTO JA ERIKOISAMMATTITUTKINTO 
n LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO  
n JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 
n YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

HAKU KOULUTUKSIIN TAPAHTUU VERKOSSA. LISÄTIETOA KOULUTUKSISTA
OSOITTEESTA MERCURIA.FI/KOULUTUKSET

Uudelle uralle lasten 
tai nuorten parissa

Musiikki on yksi luovista menetelmistä, joihin Seurakuntaopiston järjestämissä opinnoissa tutustutaan. Pianon ääressä lastenohjaajaksi 
opiskeleva Phiwari Mikhunprasoet, kitarassa asiakkuuspäällikkö Mirkka Aivelo sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskeleva Miika Wilén.

L astenohjaajan tai nuori-
so- ja yhteisöohjaajan am-
mattipätevyyden saa suo-
rittamalla kasvatus- ja oh-

jausalan perustutkinnon. Maksut-
tomat opinnot voi suorittaa Seura-
kuntaopiston Helsingin toimipis-
teessä päivä- tai iltaopintoina.

– Erityisesti pätevistä varhaiskas-
vatuksen lastenhoitajista on Helsin-
gin seudulla pula, ja tutkinnon suo-
rittaneet työllistyvät hyvin, kertoo 
Seurakuntaopiston asiakkuuspääl-
likkö Mirkka Aivelo.

– Seurakuntaopistolla on pitkät 
perinteet kasvatus- ja ohjausalan 
kouluttajana. Työnantajat tietävät, 
että meiltä valmistuneilla on hyvät 
valmiudet työhön, Aivelo sanoo.

Lastenohjaajat työskentelevät 
etupäässä päiväkodeissa ja nuori-
so- ja yhteisöohjaajat muun muas-
sa nuorisotoimessa. Työssä voi hyö-
dyntää omia kiinnostuksen kohtei-
taan ja luovuuttaan. 

– Opiskelu ei ole koskaan ol-
lut minun juttu, mutta täällä olen 
viihtynyt erittäin hyvin. Minulla on 

hyvät ja mukavat opettajat ja kivat 
luokkakaverit, joista on tullut mi-
nulle tosi tärkeitä, sanoo Seura-
kuntaopiston Helsingin toimipis-
teessä lastenohjaajaksi opiskeleva  
Phiwari Mikhunprasoet. 

Mikhunprasoet on työskennel-
lyt koko kaksivuotisten opintojen-
sa ajan Helsingin kaupungilla Kar-
vikan päiväkodissa. Pitkään määrä-
aikaisuuksia tehneelle tärkein mo-
tiivi tutkinnon suorittamiselle on 
vakituinen työsuhde.

– Täytyy myöntää, että välillä oli 

aika rankkaa tulla työpäivän jälkeen 
opiskelemaan. Mutta minulla on 
hyvä työyhteisö, joka on tukenut, 
joustanut ja vaihtanut tarvittaessa 
vuoroja, hän kertoo.

– Lähiopetusta oli joskus jopa 
viitenä iltana viikossa. Nyt opin-
not ovat jo loppusuoralla ja tapaa-
misia on enää kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jan työ on Mikhunprasoetille tuttua, 
mutta opinnot ovat antaneet lisää 
varmuutta kasvatustyöhön ja van-
hempien kohtaamiseen.

– En ole vain lapsia, vaan myös 
vanhempia varten. Tämä ala vaatii 
sydäntä ja tuntosarvia, jotta voim-
me olla tukena ja läsnä lapsille, äi-
deille ja isille, hän sanoo.

Henkilökohtaista opetusta
Myös nuoriso- ja yhteisöohjaajak-
si opiskeleva Miika Wilén korostaa, 
että työssä on oltava sydän mukana.

– Auttamismentaliteettia tarvi-
taan sekä tietysti lehmän hermot 
ovat tärkeä ominaisuus. Toimeen 
täytyy tulla myös erilaisten ihmis-
ten kanssa. Opinnoista olen saanut 
lisää ymmärrystä ihmisen kasvu-
vaiheista ja siitä, mistä tietty käy-
tös voi johtua, Wilén sanoo.

Kirkkonummelaisella Wilénillä 
on koulutussopimus Kirkkonum-
men nuoriso- ja liikuntapalvelui-
den kanssa.

– Olen päässyt tekemään hyvin 
monentyyppisiä hommia eri nuo-
risotiloilla, nuorten tapahtumissa 
sekä leireillä. Minulla on lähiope-
tusta kolme päivää kuukaudessa, 
muuten opiskelu on pääosin työ-
elämässä tehtäviä näyttöjä erilai-
sista aiheista työpaikkaohjaajan 
valvonnassa, hän kertoo.

Wilénin aikaisempia lukio- ja am-
mattikorkeakouluopintoja luettiin 
hyväksi yhteisissä aineissa, ja il-
man koronatilannetta hän olisi 
saanut tutkinnon suoritettua puo-
lessatoista vuodessa. Keskimäärin 
kasvatus- ja ohjausalan perustut-
kinnon suorittaminen kestää kaksi 
vuotta. Opinnot henkilökohtaiste-
taan ja yhdessä sovitaan, millaista 
opetusta, ohjausta ja tukea kukin 
opiskelija tarvitsee. 

– Opintojen henkilökohtaistami-
nen on tosi hyvä asia. Olen saanut 
ihan omantyyppisen opintopolun, 
jota olen voinut räätälöidä opet-
tajien kanssa itselleni sopivaksi ja 
edetä omaan tahtiini, Wilén kertoo.

Sekä Wilénille että Mikhunpra-
soetille Seurakuntaopiston koulu-
tusta suositteli tuttava.

– Meillä on hyvä puskaradio, kos-
ka opiskelijat kokevat tämän pai-
kaksi, jossa voi olla omanlaisensa. 
Opettajat ovat sitoutuneita ja taita-
via, ja heiltä saa tukea oppimiseen. 
Olemme hyvä oppilaitos kaikille. 
Meiltä saa tukea omien vahvuuk-
sien tunnistamiseen opiskelijana ja 
niitä pääsee hyödyntämään opinto-
jen edetessä. Täällä voi löytää itses-
tään hyvän oppijan, Aivelo  avaa.

Seurakuntaopistossa voi 
opiskella uuden amma-
tin myös iltaopintoina 
työn ohessa. Opisto kou-
luttaa osaajia kasvatus ja 
ohjausalalle työskentele-
mään muun muassa nuo-
riso- ja lastenohjaajina.

teksti tiina salo 
kuva joona raevuori

“
Opisto koetaan 
paikaksi, jossa  
kaikki voivat olla  
omanlaisiaan.

LVI-alan ammattilaisia tarvitaan entistä enemmän 
niin rakentamisessa kuin vanhan kiinteistökannan 
uusimisessa. Alan pätevyyksien hankkiminen kannat-
taa, koska se avaa lisää mahdollisuuksia uralle.
teksti liisa joensuu  kuva juho länsiharju

LVI-ala tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä ja ala kehittyy jatkuvasti, sanoo 
Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n toiminnanjohtaja Samuli Könkö. 

S amalla kun rakennuksilta 
ja niiden teknisiltä järjes-
telmiltä vaaditaan yhä suu-
rempaa energiatehokkuut-

ta ja korjausrakentaminen kasvaa, 
yhä useampaa LVI-alan ammatti-
laista kutsuvat eläkepäivät. Ala kai-
paa uusia tulokkaita ja pätevyyksil-
lä osaamistaan kasvattavia ammat-
tilaisia. Pätevöityminen kannattaa 
ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Se 
monipuolistaa tehtäväkenttää ja li-
sää työllistymismahdollisuuksia.

– Koko LVI-alalla on ammattilais-
ten tarvetta. Akuutein osaajien tar-
ve on suunnittelussa ja työnjohdos-
sa. Vastaavat työnjohtajat ovat ky-
syttyjä. Toisin kuin moni luulee, he 
eivät jaa töitä muille vaan vastaavat 
toteutuksesta eli siitä, että asennuk-
set on tehty asetusten ja suunnitel-
mien mukaisesti. Työ on hyvin vas-
tuullista. Työmailla tarvitaan päte-
viä ja vastuunsa tuntevia tekijöitä, 
joiden tulee ymmärtää tekniset 
suunnitelmat oikein, kertoo Suo-

Pätevyys kantaa
osaajaa pitkälle

men LVI-liitto SuLVI ry:n toimin-
nanjohtaja Samuli Könkö. 

LVI-uralle hakeudutaan pääasias-
sa kolmea tietä. Jos nuorta kiinnos-
tavat urakointitehtävät, hänen tu-
lee hakea ammatilliseen oppilaitok-
seen. Talotekniikan perustutkinnos-
sa opiskelija suuntautuu putkiasen-
nukseen, eristykseen, ilmanvaih-
toasennukseen tai kylmäasennuk-
seen. LVI-ala tarjoaa tehtäviä myös 
myynnin parissa sekä tehtäviä, 
joissa tarvitaan teknistä henkilös-
töä. Ammattikorkeakoulut tuotta-
vat insinöörejä työnjohtoon ja suun-
nitteluun. Yliopistotasolta valmis-
tuu diplomi-insinöörejä suunnitte-
luun, tutkimukseen ja kehitykseen. 

Parhailla on pätevyys
Perusopintojen jälkeen työtehtävis-
sä moni kokee osaamisen tarpeen 
kasvavan. Täydennyskoulutuksen, 
työkokemuksen ja tenttimenettelyn 
kautta hankitut pätevyydet antavat 
silloin lisää tietoa ja taitoa. Ammat-

tipätevyyttä voi kasvattaa Suomen 
LVI-liiton koulutuksissa, jotka liit-
tyvät esimerkiksi  ilmanvaihtoka-
navien tarkastukseen ja puhdistuk-
seen sekä ilmastointijärjestelmien 
mittaukseen ja säätöön. 

– LVI-liitto antaa valmentavaa 
koulutusta, josta on hyötyä päte-
vyystentteihin valmistautumises-
sa. Koulutus laajentaa näkökulmaa 
koko alaan ja auttaa ammattilaisia 
ymmärtämään paremmin toinen 
toistaan työmailla. Läpäistyn tentin 
sekä muiden pätevyysvaatimusten 
täyttymisen jälkeen pätevyyden to-
teaa henkilöpätevyyspalvelu FISE 
Oy. Henkilöpätevyyksillä on help-
po erottua työnhakijoiden joukos-
ta. Pätevyyden saanut kuuluu ikään 
kuin  ”best of the best” -joukkoon, 
ja tietysti työnantajat poimivat mie-
lellään parhaista parhaat.

Kuntotutkimukset ja 
energiatodistukset
Kiinteistöissä tehdään kasvavasti 
kuntotutkimuksia ja energianku-
lutuksen kartoituksia. Esimerkiksi 
ilmanvaihtolaitteistot saattavat ol-
la sinänsä kunnossa, mutteivät hyö-
tysuhteiltaan tätä päivää. 

– Energiatodistuksen merkitys 
on kasvanut jo siksi, että todistuk-
sen laatiminen kuuluu rakennuksen 
myynti- ja vuokraustilanteeseen. 
Energian kulutuksen mittauksia 
teetetään kaiken aikaa myös sääs-
tö- ja ilmastosyistä. LVI-liiton koulu-
tuksissa suosiotaan ovatkin kasvat-
taneet ilmanvaihto- ja ilmastointi-
järjestelmien kuntotutkijan ja ener-
giatodistuksen laatijan koulutukset. 



KOULUTUS MAINOSLIITE

16   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Jatkuva oppiminen auttaa 
muuttuvassa maailmassa

Haluamme olla helposti lähestyttävä oppilaitos ja tavoitteenamme on profiloitua jatkuvan oppimisen 
mahdollistajaksi, kertoo Itä-Suomen yliopistossa koordinaattorina työskentelevä Elsi Similä.

T yöelämän uudistuessa 
on jatkuvasta oppimises-
ta tullut entistä tärkeäm-
pää. Jatkuva oppiminen 

tarjoaa työuran eri vaiheissa olevil-
le ihmisille mahdollisuuden vahvis-
taa omaa osaamista tai kouluttau-
tua kokonaan uuteen ammattiin.

– Meillä on systeeminen maa-
ilma, joka muuttuu koko ajan 
kompleksisemmaksi. Muutokses-
sa korostuvat erikoistuneen osaa-
misen merkitys mutta myös genee-

rinen osaaminen. Osaamisen kas-
vattaminen auttaa sopeutumaan 
niin elämään kuin työelämäänkin, 
sanoo Itä-Suomen yliopiston eli  
UEF:n jatkuvan oppimisen koordi-
naattori Elsi Similä. 

Itä-Suomen yliopisto on noin 17 
700 aikuisopiskelijallaan ja 70 op-
piainetta käsittävällä avoimen yli-
opiston tarjonnallaan yksi jatku-
van oppimisen edelläkävijöistä 
Suomessa. Yliopisto koostaa kou-
lutussisältöjä ja oppimisväyliä yh-

teiskunnan tarpeita ennakoiden ja 
tekee aktiivista yhteistyötä työelä-
mätoimijoiden kanssa. 

Yliopiston jatkuvan oppimisen 
koulutustarjonta on laaja ja moni-
tieteellinen. Tarjonnassa on opin-
toja avoimen yliopiston opinnois-
ta erikoistumiskoulutuksiin, joi-
ta ovat esimerkiksi sosiaalityön ja 
farmasian erikoistumiskoulutuk-
set. Lisäksi järjestetään erilaisia 
täydennyskoulutuksia, kuten yri-
tysten tarpeisiin räätälöityjä tilaus-
koulutuksia.

Viimeisen kahden vuoden ai-
kana tarjontaan on lisätty kaikille 
avoimia MOOC-opintojaksoja, joita 
on tällä hetkellä tarjolla 13 ja uusia 
avautuu jatkuvasti. MOOC-opin-
tojaksot ovat joustava ja maksu-
ton tapa perehtyä itsenäisesti eri 
tieteenaloihin ja niiden ajankoh-
taisiin teemoihin. Ne soveltuvat 
myös tutkintotavoitteisesta opis-
kelusta ja avoimen yliopiston opin-
noista kiinnostuneille.

Avoimeen yliopistoon ilman 
aiempia suorituksia
Pääsääntöisesti avoimen yliopiston 
opiskelijoille ei ole määritelty osaa-
misvaatimuksia tai edeltäviä suori-
tuksia, vaan opiskelemaan voi ryh-
tyä kuka vain. Ainoastaan erikois-
tumiskoulutukseen osallistuminen 
edellyttää opiskelijalta yliopisto- tai 
ammattikorkeakoulututkintoa.

– Avoin on aidosti avointa, Simi-
lä sanoo. 

Hän korostaa-
kin, että jatku-
vassa oppimises-
sa ratkaisevaa on 
opiskelijan oma 
kiinnostus ja mo-
tivaatio. Opiske-
lutaidot, kuten 
tieteellisen teks-
tin kirjoittami-
nen ja lukeminen, 
ovat opittavissa. 

–  Haluamme 
olla helposti lä-
hestyttävä ja profiloitua jatkuvan 
oppimisen mahdollistajaksi. Vii-
me vuosina olemme kehittäneet 
olemassa olevia opintoja ja kehit-
tämistyön tuloksena on syntynyt 
uusia kokonaisuuksia, kuten asi-
akas- ja potilasturvallisuuden pe-
rusopinnot. Lisäksi olemme teh-
neet laajennuksia avoimen opin-
toihin, jotka mahdollistavat avoi-
men väylän kautta tutkinto-opiske-
lijaksi hakeutumisen. Tästä  hyvänä 
esimerkkinä farmasian perusopin-
not ja sen väylä. Kehitystyömme on 
jatkuvaa, ja tavoitteenamme on li-
sätä avoimen väylien määrää vielä 
nykyisestään ja tuoda tarjolle laa-
jempaa valikoimaa tutkinto-opiske-
lusta kiinnostuneille. Ensi vuonna 
avoimen väylä kasvaa 500 paikalla, 
Similä avaa.

Koronapandemia ja sen tuomat 
muutokset ovat lisänneet kiinnos-
tusta jatkuvaa oppimista kohtaan, 

ja yliopisto vastaa tähän laajentu-
neeseen kysyntään.

– Ihmisten muuttuneet elämän-
tilanteet vaikuttavat: avoimen yli-
opiston suosio on kasvanut. Siirsim-
me viime keväänä kaiken opetuk-
semme verkkoon, ja tarjontamme 
on nyt entistä saavutettavampaa 
verkko-opintoina. Lisäksi jatkam-
me edelleen kampanjaamme, jon-
ka myötä työttömät ja lomautetut 
pääsevät opiskelemaan maksutta, 
Similä kertoo.

Aktiivista yhteistyötä
Korkeakoulujen välinen yhteistyö 
jatkuvan oppimisen saralla on ak-
tiivista niin Itä-Suomessa kuin laa-
jemminkin. Itä-Suomen yliopisto 
tekee paljon valtakunnallista ope-
tus- ja tutkimusyhteistyötä sekä 
muiden yliopistojen että ammat-
tikorkeakoulujen kanssa. Erityisen 
tiiviistä yhteistyö on Savonia- ja Ka-
relia-ammattikorkeakoulujen kans-
sa. Yhteistyön tavoitteena on vas-
tata muuttuviin työelämän tarpei-
siin korkeakoulujen yhteisen osaa-
misen ja tarjonnan avulla.

Itä-Suomen yliopisto tekee stra-
tegista yhteistyötä myös  Turun yli-
opiston kanssa lapsi- ja perhepalve-
luissa tarvittavan osaamisen vah-
vistamiseksi. 

Yksi yhteistyön muodoista on 
esimerkiksi THL:n tilaama ja  Tam-
pereen yliopiston kanssa toteutet-
tu, suursuosion saavuttanut koro-

navirustartun-
tojen jäljityksen 
verkko-opinto-
jakso. Opintojak-
so on suunnat-
tu erityisesti ko-
ronajäljityksen 
parissa työsken-
televille sosiaa-
li- ja terveyden-
huollon ammat-
tilaisille.

I t ä - S u o m e n 
yliopisto aikoo 
vastedeskin pa-

nostaa jatkuvaan oppimiseen ja  
laajaan opintotarjontaan, mikä on 
myös kirjattu yliopiston strategi-
aan. 

– Olemme keskeinen valtakun-
nallinen toimija, ja sellaiseksi ha-
luamme profiloitua jatkossakin. 
Tulemme lanseeraamaan yliopis-
ton jatkuvaa oppimista pian.

Yliopiston aikuiskoulutuksest 
vastaa sen oma koulutus- ja kehit-
tämispalvelu, joka välittää korkea-
tasoista koulutusta yrityksille ja 
muille organisaatioille.

– Keskeinen toimija yliopistos-
samme on Jatkuvan oppimisen kes-
kus, jonka rooli tulee jatkossa koros-
tumaan nykyistä vahvemmin jatku-
van oppimisen koordinoinnissa. Tä-
mä ei tarkoita, että jatkuvaa oppi-
mista toteutettaisiin vain Jatkuvan 
oppimisen keskuksessa, vaan se on 
koko yliopiston yhteinen tehtävä-
kenttä, Similä selventää.

Uuden oppiminen  
tarjoaa työuran eri vai-
heissa oleville ihmisille 
mahdollisuuden vahvis-
taa omaa osaamistaan ja 
kouluttautua kokonaan 
uuteen ammattiin. 

teksti vilma timonen 
kuva eino ansio

“
Työttömät ja 
lomautetut 
opiskelevat 
avoimessa 
maksutta. 


