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OECD  ihmettelee, miksi koulutusalat ja työ-
elämä ovat juuri Suomessa poikkeuksellisen 
voimakkaasti sukupuolittuneita. Meille Suo-
men naisille tämä ei ole uutinen, muistute-
taanhan meitä jatkuvasti, kuinka selitykse-
nä on biologia. Naisten aivokäyrällä kulkee 
kirjaimia ja hellyyttä, mutta miesten elekt-
rodeista suorastaan pulppuaa numeroita ja 
dollarin symboleita.

TUTKIMUSTEN MUKAAN 
uratoiveet jakautuvat sitä 
stereotyyppisemmin, mi-
tä tasa-arvoisempi yhteis-
kunta on. Meille selitetään, 
että koska Suomen tytöt 
saavat aivan vapaasti va-
lita ammattinsa, he bio-
logisista syistä valitsevat 
naisvaltaisen alan. 

T I E T E E S S Ä  on väitelty 
vuosikymmeniä pitävätkö 
väitteet biologisista valin-
noista paikkansa sekä sii-
tä, ovatko miehet naisia 
matemaattisesti kyvykkäämpiä ja älyk-
käämpiä. Nykyisten aivotutkijoiden mu-
kaan vertailuissa unohtuu, että kulttuurin, 
piintyneiden tapojen, arvojen ja kasvatuk-
sen erottelu biologiasta on vaikeaa. Aivo-
jen rakenteeseen ja kiinnostuksen kohtei-
siin vaikuttavat jo lapsena opitut asiat, saa-
dut ärsykkeet ja perheen koulutustausta, 
johon taas vaikuttavat pitkälti yhteiskun-
nassa vallitsevat arvot ja aikaisempien va-
lintojen mukaiset mallit.

SUOMESSA  on puhuttu miesten ja naisten 
töistä, ja äidit ja isät sekä isovanhemmat 

ovat työskennelleet pitkälti tämän jaon mu-
kaisesti. Suurin hidaste eri opiskelualojen 
tasaiselle jakaantumiselle ovat olleet nämä 
tiedostamattomat asenteet ja kulttuuri. Täs-
tä johtuen naisten osuus muun muassa tek-
nologia-alan henkilöstöstä ja ICT-asiantunti-
joista on ollut jo vuosikausia alle neljännes. 
Tämä on myös suurin sukupuolten välisten 

palkkaerojen syy.

2020  pitkän matematii-
kan kirjoittajista suurin 
osa oli jo naisia ja fysii-
kan kirjoittajistakin lä-
hes puolet. Naishaki-
joiden osuus yliopisto-
jen ICT-aloilla ja korkea-
koulujen tekniikan aloil-
la on kasvanut huomat-
tavasti viime vuosina. 
Tuoreen tutkimuksen 
mukaan sukupuolirajoja 
ylittäviä koulutusvalin-
toja tehneet naiset ovat 
tulevaisuutensa suhteen 
luottavaisia ja ovat olleet 

tyytyväisempiä valintaansa kuin vastavir-
tavalinnan tehneet miehet. Miten biologia 
selittää tätä?

SUOMEA uhkaa hurja osaajapula. Uutta luo-
vat ihmiset, heidän synnyttämänsä inno-
vaatiot, teknologiat ja vientituotteet ovat 
kohtalonkysymyksemme. Työtä ihmisten 
ja maapallon hyvinvoinnin parantamisek-
si riittää. Siihen tarvitaan matematiikkaa, 
luonnontieteitä ja teknologiaa, monialais-
ta osaamista ja monenlaisia ihmisiä. Meillä 
ei ole varaa väheksyä tyttöjen potentiaalia 
kivikautisilla uskomuksilla.

Tytöt, älkää kuunnelko sitä biologiaa!

Puheenvuoro 06 HELSINGIN  
SUOMALAINEN 
YHTEISKOULU 
Kielten opiskelu  
avaa lukuisia ovia

”Mitä enemmän 
kieliä hallitsee, sitä 
enemmän aukeaa 
myös looginen 
päättelykyky.”
Italian ja englannin kielen lehtori 
Heidi Kohi 

Marjo Ollikainen
Viestintäpäällikkö  
Teknologiateollisuus ry

Tunnetaidot auttavat  
lasta päätöksenteossa, 
ongelmanratkaisussa  
ja stressin hallinnassa. 
Kotimaisen Music- 
FairyTalesin tuotteilla  
tunnetaitojen opettelu  
on pelillistä ja hauskaa.

P itäisikö tunne- ja vuoro- 
vaikutustaitoja opettaa 
koulussa? Aihetta on poh-
dittu Suomessa jo jonkin 

aikaa. Hiljattain kiersi kansalaisaloi-
te, jolla pyritään saamaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidot oppivelvolli-
suuslakiin. 

Joissakin suomalaiskouluissa näi-
den taitojen opetusta on jo kokeiltu 
erilaisissa hankkeissa hyvin tulok-
sin: muun muassa kiusaaminen on 
vähentynyt ja luokkien ilmapiiri on 
parantunut opetuksen myötä. Yh-
dysvalloissa monissa osavaltioissa 
SEL eli Social and Emotional Lear-
ning, sosiaalisten ja tunnetaitojen 
opetus, on jo pakollinen oppiaine. 

Tunnetaitojen oppimista voidaan 

MusicFairyTalesin interaktiivinen, satumaailmaa ja musiikkia hyödyntävä Satuseinä avattiin käyttöön Helsingin keskustakirjasto Oodissa lokakuussa 2021. 

tukea esimerkiksi erilaisilla digipe-
leillä. Suomessa yksi alan edelläkä-
vijöistä on koulutusteknologia-alan 
kasvuyritys MusicFairyTales, joka 
kehittää musiikki- ja taidekasvatus-
ta hyödyntäviä koulutustyökaluja.

– Missiomme on tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen, luovuuden ja per-
heyhteyden kehittäminen. Näem-
me tunnetaidot tulevaisuuden tär-
keimpänä voimavarana. Haluam-
me auttaa tulevia sukupolvia op-
pimaan tunteiden tunnistamista ja 
käsittelyä, ja siten elämään tasapai-
noisemmin, avaa MusicFairyTale-
sin toimitusjohtaja, musiikkipeda-
gogi Teemu Laasanen.

MusicFairyTalesin advisor, väi-
töskirjatutkija ja musiikkiterapeutti 
Maija Salokiven mukaan tunnetai-
dot ovat keskeinen elämäntaito niin 
lapselle kuin aikuiselle. 

– Tunnetaidot auttavat esimer-
kiksi ongelmanratkaisussa, päätök-
senteossa, stressin hallinnassa ja op-
pimisessa. Niiden puute puolestaan 
liittyy usein mielenterveys- ja sosi-
aalisiin ongelmiin, Salokivi sanoo. 

Auttaa tunteiden ilmaisussa
MusicFairyTales tekee tunnetaito-
jen oppimisesta pelillistä ja haus-
kaa. Yksi yrityksen uusista tuotteis-
ta on mobiilisovellus nimeltä Feel & 
Play, joka sisältää erilaisia klassisen 

musiikin täyttämiä satuja ja pelejä. 
Sovelluksessa käyttäjä valitsee it-
selleen satuhahmon, joka kehit-
tyy pelin edetessä. Pelaajan kave-
rina on pieni lohikäärme, jolle ke-
rätään erilaisia tunnehelmiä paitsi 
tarinan hahmoilta myös luonnosta, 
joka voi pahoin, jos sitä roskataan 
tai kohdellaan muutoin huonosti. 
Sovelluksessa myös maalataan eri 
tunnelmaisia tunteita musiikin 
tahtiin sekä improvisoidaan erilai-
sia tunnelmia fantasiasoittimella. 

– Sovelluksessa tunnistetaan tun-
teita, ilmaistaan niitä taiteen kei-
noin, pohditaan niiden merkitystä ja 
käsitellään niitä yhdessä kasvattajan 
kanssa. Tunteiden käsittelystä saa 
myös palkintoja, Laasanen kertoo.

Lapsi ja kasvattaja tuodaan yh-
teen, käsittelemään tunteita yhdes-
sä. Jos halutaan auttaa lapsia tun-
nistamaan tunteita, myös huolta-
jien ja kasvattajien on hyvä oppia 
tunnetaitoja.

Feel & Play -sovelluksen ensim-

mäinen versio julkaistaan alkuvuo-
desta 2022. Sovellus on myöhem-
min saatavilla sovelluskaupoista.

Satuseinä lietsoo luovuutta
Yritys on kehittänyt yhdessä OiOi 
Collectiven kanssa vuorovaikuttei-
sen Satuseinän, joka on käytössä 
muun muassa Helsingin keskus-
takirjasto Oodissa sekä mikkeliläi-
sessä Kattilansillan päiväkodissa.

Satuseinällä voi soittaa fantasia-
soittimella, elämysmaalata sekä kat-
sella klassiseen musiikkiin pohjau-
tuvaa satua seinää koskettamalla. 

– Satuseinä kehittää luovuutta. 
Se soveltuu erinomaisesti varhais-
kasvatuksen ja koulujen tarpeisiin, 
mutta tuo hauskaa tekemistä myös 
esimerkiksi tapahtumien käyttöön, 
Laasanen sanoo.

MusicFairyTalesin tuotteissa käy-
tetään pohjana tunnetaitojen tutki-
musta ja musiikkiterapian keinoja. 
Tärkeässä osassa on klassinen mu-
siikki, jonka pedagogisia ja terapeut-
tisia vaikutuksia on tutkittu paljon. 

– Klassinen musiikki aktivoi ali-
tajuntaa ja auttaa tunteiden lähteil-
le pääsemistä. Se helpottaa sellais-
ten tunteiden käsittelyä ja ilmaise-
mista, joihin tietoinen mieli ei pääse 
käsiksi, Laasanen summaa.

Tulevaisuuden tärkein taito 

Feel & Play -sovelluksen avulla lapsi oppii tunnistamaan, ilmaisemaan  
ja käsittelemään erilaisia tunteita satuhahmon kautta. 

teksti elina jäntti
kuva joona raevuori

MUSICFAIRYTALES.FI

HAAGA-HELIA 
HR-osastojen resurssit kuntoon 
akatemiapalvelulla 
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T radenomiliitto TRAL ry 
on jo useamman vuo-
den ajanut ideaa koulu-
tussetelin lisäämisestä 

työnantajan tarjoamaksi, verova-
paaksi henkilöstöeduksi liikunta- 
ja kulttuurisetelien rinnalle. 

– Työnantajat panostavat jo työn-
tekijöidensä työhyvinvointiin tarjoa- 
malla lounas-, liikunta- ja kulttuu-
riedun, joten miksei valikoimaan 
voitaisi lisätä henkilöstön osaami-
sen omaehtoista kehittämistä, poh-
tii koulutus- ja elinkeinopolitiikan 
asiantuntija Henna Hirvonen.

Kouluttautumisseteli tarkoittai-
si käytännössä sitä, että työnantaja 
voisi tarjota luontoisetuna työnteki-
jöilleen maksimissaan 1 500 eurol-
la vuodessa seteleitä, joiden avul-
la yksilö voisi itsenäisesti hankkia 
tarvitsemaansa koulutusta.

Päätösvalta työntekijälle
Tradenomiliitossa on havaittu, että 
työelämän koulutus on suomalai-
sessa yhteiskunnassa edelleen yl-
lättävän työnantajavetoista. Vero-
tus on vahva ajuri, sillä työnantaja 
voi järjestää työntekijöilleen koulu-

tusta verovapaasti silloin, kun kou-
lutus tapahtuu työnantajan intres-
sissä. Työntekijöiden koulutusko-
konaisuudet suunnitellaan myös 
usein henkilöstön osaamiskartoi-
tusten pohjalta, jolloin ne eivät 
välttämättä tue yksilön tarpeita. 

– Kouluttautumisseteli olisi to-
teutuessaan työnantajalle vapaaeh-
toisesti tarjottava etu, joka ei pois-
sulje sitä, etteikö työntekijöille voi-
si edelleen tarjota työnantajan int-
ressissä olevaa koulutusta. Työnte-
kijällä on mahdollisuus valita lou-
naspaikka lounasseteliä käyttäen, 

joten miksei samaa valinnan mah-
dollisuutta voisi ulottaa myös kou-
lutukseen, kysyy edunvalvontajoh-
taja Ville-Veikko Rantamaula. 

Kaikki voittavat
Kouluttautumissetelin perimmäi-
nen ajatus on se, että työntekijä voi 
sen avulla päättää itse, miten hän 
työnantajan tarjoaman edun käyt-
tää. Sillä olisi Tradenomiliiton nä-
kemyksen mukaan monitahoiset, 
positiiviset vaikutukset. 

– Kun päätöksen koulutuksen 
suunnasta ja sisällöstä voi tehdä 
itse ilman dokumentointi- ja ra-
portointivelvollisuutta työnanta-
jalle, madaltaa se taatusti työnte-
kijän kynnystä pitää yllä ja päivittää 
omaa osaamistaan. Uskomme vah-
vasti myös siihen, että se innostai-
si jatkuvan oppimisen piiriin myös 
henkilöitä, joille kouluttautumisen 
kynnys on korkealla. 

Rantamaula mainitsee, että on 
luonnollisesti myös työnantajan 
etu, että yhä useampi työntekijä 
saa kipinän uuden oppimiseen ja 
osaamisen kehittämiseen. 

– Työnantajalle kouluttautumis-
seteli keventää henkilöstön koulu-
tuksiin liittyvää hallinnointia. Se on 
myös keino rakentaa hyvää työnan-
tajamielikuvaa, sitouttaa työnteki-
jöitä sekä ylläpitää työkykyä.

Kouluttautumisseteli auttai-
si myös vahvistamaan yksilöiden 
muutosturvaa työelämän turbu-
lenssissa, jossa korostetaan entis-

tä vahvemmin uudistumiskykyä. 
– Kun osaaminen on ajan tasal-

la vaikkapa työttömyyden kohda-
tessa, on huomattavasti paremmat 
edellytykset työllistyä uudelleen. Se 
heijastuu positiivisesti työttömyys-
tilastoihin ja vähentää näin myös 
yhteiskunnalle koituvia kustannuk- 
sia, Rantamaula huomauttaa.

Vipuvartta työelämään
Hirvosen ja Rantamaulan viesti on-
kin se, ettei koskaan ole liian myö-
häistä kääntää lehteä ja oppia uutta. 

– Suomalainen koulutusjärjestel-
mä tarjoaa huikeat mahdollisuudet 
jatkuvaan oppimiseen, ja totta kai 
toivomme, että kouluttautumisse-
teli avaisi entistä useammalle mah-
dollisuuden ottaa kaikki irti ympä-
rillämme olevasta mahdollisuuk-
sien kirjosta, Hirvonen toteaa.

Hirvonen vinkkaa, että esimer-
kiksi ammattikorkeakouluissa voisi  
suorittaa laadukkaan tutkinnon tai 
omiin tarpeisiinsa yksittäisiä kurs-
seja avoimessa korkeakoulussa. 
Näistä kertyneet opintopisteet aut-
tavat sanoittamaan omaa osaamis-
ta vaikkapa palkkaneuvotteluissa. 

– Yhtä lailla tällä mallilla voisi 
suorittaa vaikkapa tulityökortin tai 
hankkia muuta ammatillista osaa-
mista. Itsensä kehittäminen pitää 
yllä myös oppimisen kykyä, jota 
me kaikki tarvitsemme työelämäs-
sä työtehtävästä, taustasta, koke-
muksesta ja iästä riippumatta, Hir-
vonen päättää.

Nykyajan työssä 
pärjää jatkuvalla 
oppimisella

Tradenomiliitto TRAL ry:n edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula näkee, että kouluttautumissetelin hyödyntäminen on erinomainen keino täydentää osaamisvalikoimaa.

Osaamisen kehittämisen tulisi olla liikunta- ja kulttuurietuun rinnastettava 
työsuhde-etu. Tätä mieltä ollaan Tradenomiliitto TRAL ry:ssä, jossa ideoitu 
koulutusseteli siirtäisi elinikäisen oppimisen avaimet työelämässä entistä  
vahvemmin työntekijöiden käsiin. 
teksti mia heiskanen kuva mikko suutarinen

Ranskan kielen asema  
on kiistaton politiikassa, 
kansainvälisessä kaupassa  
sekä tutkimuksessa. 
Viidellä mantereella  
puhuttavaa valtakieltä 
voi opiskella Suomessa ja 
Ranskassa tehokkaasti 
monin erilaisin tavoin. 

teksti helen partti   
kuva ekaterina pokrovsky

kuva ranskan instituutti

R anskan opiskeluun on 
tullut uusia, kiinnos-
tavia mahdollisuuksia. 
Erityisen selvänä muu-

tos näkyy ranskalaisissa korkea-
kouluissa ja yliopistoissa. Ne tar-
joavat yli 1 600 englanninkielistä 
koulutusohjelmaa ulkomaalaisille 
opiskelijoille ja tutkijoille. Tarjonta 
on otettu hyvin vastaan: jo yli 40 
prosenttia Ranskassa opiskelevista 
tohtoriopiskelijoista on ulkomaa-
laisia. Paikan päällä kielikin tarttuu 
helposti.

– Ulkomaalaiset opiskelijat tuovat 
lisäarvoa Ranskalle. Myös suomalai-

set hyötyvät opinnoista, sillä he voi-
vat usein suorittaa tutkintonsa se-
kä ranskalaiselle että suomalaiselle 
yliopistolle, kertoo Sonia Couprie.

Couprie työskentelee tiede- ja 
korkeakouluattaseana Ranskan 
Suomen-suurlähetystössä ja Rans-
kan instituutissa. Hänellä on tuo-
reet tilastot Suomen ja Ranskan 
välisestä tutkijavaihdosta. Hake-
musten määrä on edellisvuoteen 
verrattuna kaksinkertaistunut. En-
tistä useampi suomalainen haluaa 
opiskella ja tehdä tutkimusta Rans-
kassa ja päinvastoin. 

– Kotimaasta kannattaa lähteä ul-

komaille. On tärkeää nähdä ja kokea 
jotain uutta oman elämänpiirin ul-
kopuolella, Couprie toteaa.

Valttikortti työnhaussa
Ranskassa on paljon nähtävää ja 
koettavaa, eikä yksinomaan kor-
kean elämänlaadun ja maailman-
kuulun ruokakulttuurin saralla. 
Euroopan kolmanneksi suurin ta-
lous tarjoaa tasalaatuisen yliopis-
to- ja korkeakouluverkoston, joka 
ulottuu koko maahan. Ranskassa 
voi opiskella huipputason akatee-
misessa ympäristössä vaikkapa il-
mailualaa, pedagogiikkaa, arktis-

ta tutkimusta ja ympäristötieteitä.  
Ranskan kielen osaaminen on eh-

ta bonus cv:ssä.   
– Kaikki osaavat nykyään englan-

tia, jota ei voi enää pitää edes vie-
raana kielenä, mutta ranskan taito 
voi erottaa henkilön muista haki-
joista, toteaa ranskan kielen attasea 
Anne-Laure Rigeade.

Hän edistää ranskan kielen ase-
maa Ranskan Suomen-suurlähetys-
tössä ja Ranskan instituutissa.

– Ranskan kieltä puhuu jopa 300 
miljoonaa ihmistä maailmassa. Se on 
virallinen kieli 29 maassa, Rigeade 
muistuttaa.

Ranskalainen tutkimus on korkeatasoista ja täydentää suomalaisten tutkijoiden osaamista. Tutkijavaihto Suomen ja Ranskan välillä on vilkasta.

Ranskan kieli vie maailmalle 

Ranskan instituutin korkeatasoisesta koulutustarjonnasta löytyy sekä lähi- että etäopetuksen kursseja.  

RANSKAN  kieli on suomalaisissa 
kouluissa kolmanneksi suosituin 
vieras kieli englannin ja saksan jäl-
keen. Sitä voi opiskella ensimmäi-
senä vieraana kielenä esimerkiksi 
Helsingissä ja Tampereella. Helsin-
gin ranskalais-suomalainen koulu 
tarjoaa ranskankielistä aineopetusta. 
Moni opiskelee ranskaa aikuisena 
Ranskan instituutissa joko harras-
tuksena tai työhön liittyvistä syistä. 

– Opiskelijoiden määrä on pysy-
nyt meillä pitkään tasaisena. Rans-
kaa käytetään paljon Euroopan 
unionissa sekä esimerkiksi rans-
kankielisessä Afrikassa, jossa suo-
malaiset tekevät entistä enemmän 

kauppaa, Couprie havainnollistaa.
Aikuisopiskelussa korostuu jous-

tavuus. Ranskan instituutin synty-
peräiset kielenopettajat hyödyntä-
vät uusimpia opetusmetodeja niin 
lähi- kuin etäopetuksessa. Opetuk-
sen kieli on ranska alkeista lähtien, 
sillä kielellinen vuorovaikutus tekee 
myös opetuksesta tehokkaampaa. 

Vieraan kielen taito auttaa avaa-
maan maailmankuvaa ja tarjoaa uu-
sia ajattelutapoja sekä tutustuttaa 
uusiin kulttuureihin ja maihin. Jat-
kuvasti monimutkaistuvassa maail-
massa on hyödyllistä, jos osaa toimia 
muutenkin kuin englanninkielisen, 
anglosaksisen mallin mukaisesti. 

Viidellä mantereella puhuttavan 
kielen opiskelu Suomessa 

Innovaatioita 
ja koulutusta 
Ranskassa 
n Ranskassa on yli 3 500 
korkeakoulutusta tarjoavaa 
oppilaitosta. Tarjontaa löy-
tyy myös niille, jotka eivät 
vielä taida ranskan kieltä. 

n Ranskan hallitus maksaa 
valtaosan koulutuskuluista. 
Opiskelijan oma osuus jää 
suhteellisen pieneksi.

n  Opiskelu tapahtuu aina 
korkeatasoisen asiantunti-
jan tai professorin ohjauk-
sessa. Tutkimuslaboratoriot 
ovat maailman huippua.

n  Ranska sijoittaa vuosi- 
tasolla lähes 50 miljardia  
euroa eli 2,22 prosenttia 
koko bruttokansantuot-
teestaan tutkimukseen. 

n  Ranskalaisten yritysten 
määrä on suurin sadan  
innovatiivisimman yrityk-
sen joukossa Euroopassa.
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Kielten opiskelu 
avaa lukuisia ovia

Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa SYK:ssa ja Helsingin kielilukiossa kielten opiskelu on  
monipuolista, kansainvälistä ja ennen kaikkea innostavaa. Kursseilla tutustutaan myös eri maiden 
kulttuureihin, ja sekä opettajat että oppilaat ovat yhtä mieltä siitä, että kielten opiskelu kannattaa.

teksti moona laakso  kuvat juha arvid helminen

SYK:ssa sekä  
Helsingin kieli- 

lukiossa pidetään 
kansainvälisyys 

opetuksessa läsnä 
kaiken aikaa.

E telä-Haagassa koulun 
pihalla käy iloinen pu-
heensorina. That’s so 
cool! Oppilaat käyvät 
innokasta keskustelua 

englanniksi. Sama toistuu kävelles-
sä koulun käytävillä. Sitten kello soi 
ruokatunnin päättymisen merkiksi.

Vuonna 1886 perustetussa Hel-
singin Suomalaisessa Yhteiskou-
lussa toimii perusopetuksen luo-
kat 3–9, lukio sekä kansainvälinen 
IB-tutkintoon johtava lukio.

– Koulustamme harvinaisen te-
kee se, että kolmannelta luokalta 
lähtien opiskellaan pitkänä kiele-
nä joko saksaa, ranskaa tai venäjää, 
kertoo SYK:ssa venäjää opettava 
Laura Paljakka.

Koulussa opetetaan lisäksi eng-
lantia, ruotsia, espanjaa, italiaa, ja-
pania ja arabiaa. Toisinaan on tar-
jolla myös korean kielen opintoja.

Myös Helsingin kielilukiossa il-
mapiiri on kansainvälinen.

– Noin 30 prosenttia on opiskeli-
joita, joilla on erilaista etnistä taus-
taa, kertoo Helsingin kielilukiossa 
toimiva, italian ja englannin kielten 
lehtori Heidi Kohi.

Helsingin kielilukiossa voi opis-
kella A-kielinä ruotsia, englantia, 
saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää ja 
kiinaa. B3-kielinä on tarjolla italiaa, 
latinaa, arabiaa, japania ja koreaa.

– Helsingin kielilukiossa voi opis-
kella kielilinjalla kielipassia tavoi-
tellen. Opiskelu on mahdollista 
myös kokonaan englanniksi lukion 
englanninkielisellä linjalla.

Useaa kieltä kannattaa 
opiskella samanaikaisesti
SYK:ssa lukion toisella luokalla 
opiskeleva Sara Poijärvi on opiskel-
lut englantia ja ranskaa A-kielenä. 
Kahdeksannella luokalla hän kiin-
nostui japanin kielestä, jonka opis-
kelua hän on jatkanut myöhemmin 
lukiossa. Sen lisäksi hän on ottanut 
espanjan ja saksan kursseja.

– Mielenkiintoinen huomio oli, 
kuinka paljon ruotsin kieli auttoi 
saksan kielen ymmärtämisessä, sa-

malla tavalla kuin espanja, joka on 
todella lähellä ranskaa. Aika paljon 
pystyy päättelemään.

Poijärvi arvelee kiinnostuksen 
kieliä kohtaan juontavan juuren-
sa lapsuuteen, sillä hän on käy-
nyt englanninkielisen päiväkodin. 
Myös Helsingin kielilukiossa abi-
vuotta käyvä Tiia Hakulinen kiin-
nostui kielistä jo lapsena.

– Ensimmäisenä lukiovuotena 
otin saksan ja ranskan kursseja. 
Huomasin saman kuin Sara, että 
saksa auttaa ruotsin kanssa. Saksan 
opiskelu kehittää samalla ruotsia. 
Olen käynyt myös italian kursseja 
ja unkaria yhden kurssin.

Molemmat kuvailevat kielten 
opiskelua monipuoliseksi. Tun-
neilla luetaan ja puhutaan kieltä 
paljon, toisinaan pelataan pelejä 
ja katsotaan elokuvia sekä uutisia 
maan kielellä.

Paljakka toteaa, että suullinen 
puoli opetuksessa on vuosien var-
rella noussut isompaan rooliin ja 
virheitä sallitaan eri tavalla kuin 
ennen, varsinkin puhuessa. 

– Tärkeintä on, että tulee ym-
märretyksi. Ylioppilaskirjoitusten 
suullisesta kokeesta on puhuttu 
pitkään, ja sellainen olisi minusta 
erittäin tervetullut, koska se suun-
taisi myös opetusta.

Poijärvi arvelee kohtaavansa tu-
levaisuudessa tilanteita, joissa on 
tärkeämpää osata kommunikoida 
kielellä suullisesti kuin kirjoittaa 
kieliopillisesti täydellinen teksti. 

– Toki on tärkeää hallita kielioppi 
ja osata kirjoittaa kieltä, mutta yhtä 
tärkeää ellei tärkeämpää on puhu-
minen, hän toteaa.

– Puhuminen auttaa myös suju-
voittamaan kieltä. Koen, että mitä 
enemmän puhun kieltä, sitä suju-
vampaa tekstiä myös tuotan, Ha-
kulinen lisää.

Kulttuuri on poikkeuksetta 
erottamaton osa kieltä
Molemmissa kouluissa kulttuuri-
osaaminen on tärkeässä roolissa, 
ja kulttuuriopetusta tulee kielten 

TAMPEREELL A  on tehty määrä-
tietoisesti ja pitkäjänteisesti työtä 
kielivalintojen monipuolistamisek-
si usean vuoden ajan. Suomen kiel-
tenopettajien liitto SUKOL myönsi 
Vuoden kieliteko 2021 -palkinnon 
Tampereen kaupungin A1-kielivalin-
noille. Palkinto annetaan kielten ke-
hittäjäopettajaryhmälle, joka vastaa 
opiskelijoiden kannustamisesta eri 
kielivalintoihin käytännön tasolla.

Vieraisiin kieliin tutustuminen 
alkaa Tampereella jo varhaiskas-
vatuksessa. Tampereen yliopiston 
kielenopettajaopiskelijat käyvät 
päiväkodeissa pitämässä kielisuih-
kutuokioita, joissa tutustutaan eri 
kieliin ja kulttuureihin muun muas-
sa leikkejä, lauluja, loruja, riimejä ja 
liikuntaa hyödyntäen. Esiopetuk-
sen aikana vieraisiin kieliin tutus-
tutaan yhden tunnin ajan viikossa 
Kikatus- eli kielikasvatustunneilla.

Tampereella järjestetään myös 
koulukohtaisia kielivalintailtoja 

Tampereella on monipuolistettu 
kielten opintotarjontaa

opetuksen lomassa.
– Kieli ja kulttuuri ovat erottama-

ton kokonaisuus. Koulussamme on 
opintomatkojen suhteen pitkät pe-
rinteet, ja varsinkin pitkissä kielissä 
ne ovat olennainen ja motivoiva osa 
opiskelijoille. Venäjää opiskelevat 
tekevät retken alakoulussa Pieta-
riin, kahdeksannella luokalla men-
nään Venäjälle asumaan perhee-
seen ja lukiossa Moskovaan kah-
deksi viikoksi opiskelemaan. Myös 
kulttuuriretket kotimaassa ovat osa 
kulttuuriopetusta, kävimme juuri 
katsomassa elokuvan Hytti nro 6, 
Paljakka kertoo.

Poijärvi oli kahdeksannella luo-
kalla viikon opintomatkalla Rans-
kassa. Myös SYK:ssa oli juuri vaih-
to-oppilaita Ranskasta, ja yhden 

heistä oli tarkoitus majoittua Poijär-
ven perheeseen. Koronan takia hä-
nen matkansa kuitenkin peruuntui.

– Peruuntumisesta huolimatta 
olemme pitäneet yhteyttä ja suun-
nitelleet, että hän voisi tulla kesäl-
lä käymään täällä, Poijärvi kertoo.

– Parhaimmillaan näistä matkois-
ta jää ystäviä, joihin pitää yhteyttä, 
ja se palvelee kielen oppimista erit-
täin hyvin, Paljakka lisää.

Sekä SYK:ssa että Helsingin kie-
lilukiossa pyritään siihen, että kan-
sainvälisyys olisi opetuksessa läsnä 
kaiken aikaa.

– Koulumme on monikulttuuri-
nen ja myös opetus on kansainvälis-
tynyt. Meillä käy myös paljon kan-
sainvälisiä vieraita. Kansainvälistä 

yhteistyötä ja vierailuita on jokai-
sessa kielessä. Lisäksi osana monien 
eri kielien opetusta järjestämme lei-
rikouluja, joissa pyritään perhema-
joitukseen, Kohi kertoo.

Kansainvälistyvä maailma
Maailma kansainvälistyy ja myös 
työelämässä edellytetään kielitai-
toa. Englanti ja ruotsi eivät välttä-
mättä enää riitä työmarkkinoilla.

– Monien yritysten kilpailuky-
kyisyys riippuu siitä, minkälai-
sia työntekijöitä heillä on. Maail-
ma globalisoituu koko ajan, ja il-
man kielitaitoa kaikille asiakkail-
le ei pystytä tarjoamaan palveluita. 
Tosiasia on, että vaikka meillä osa-
taan englantia, kaikkialla muualla 
sitä ei osata. Italian opettajana voin 
sanoa, että Italiassa englannin kie-
len taito on aika kehnolla pohjalla, 
Kohi toteaa.

Paljakka muistaa lukeneensa ar-
tikkelin, jonka mukaan työelämässä 
tarvitaan tulevaisuudessa erityises-
ti sosiaalisia kykyjä, kulttuurillista 
osaamista ja vuorovaikutustaitoja 
– ja ne kaikki ovat kielten opetuk-
sessa ydinosaamisaluetta.

Kohi myös muistuttaa, etteivät 
kielet ole erillinen kokonaisuus, 
vaan mitä enemmän niitä hallitsee, 
sitä enemmän aukeaa myös loogi-
nen päättelykyky. Kun hallitsee yh-
den tai kaksi kieltä, myös muut kie-
let alkavat avautua.

– Kielet myös kasvattavat erilai-
sia kommunikaatio- ja argumentaa-
tiotaitoja ja samalla opimme toisista 
ihmisistä. Se on ehkä kielten suurin 
tarkoitus: aivojen aktivointi.

Työelämässä kiinnitetään huo-
miota myös äidinkieleen. Kohi to-
teaa, että oma äidinkieli on tänä päi-
vänä jopa vieras kieli.

– Äidinkielen hallinta on erittäin 
tärkeää, ja työnantajat kiinnittävät  
siihen entistä enemmän huomio-
ta. Virheitä täynnä oleva työhake-
mus päätyy helposti pinkan poh-
jalle, vaikka kyseessä olisi muuten 
potentiaalinen kandidaatti.

Jatko-opiskelupaikan haku on 

pian Hakuliselle ajankohtainen 
asia, ja hän on pohtinut uraa kiel-
ten opettajana.

– Haluan myös jossain vaiheessa 
muuttaa ulkomaille opiskelemaan 
ja työskentelemään. Kielten opis-
kelusta tulee ihan takuulla vielä 
olemaan paljon hyötyä.

Poijärvi on samaa mieltä.
– Uskallan väittää, että kielistä on 

hyötyä ja luulen, että kielitaito avaa 
ovia työelämään helpommin.

Helsingin kielilukion opettaja Heidi Kohi ja abiturientti Tiia Hakulinen sekä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun 
opiskelija Sara Poijärvi ja opettaja Laura Paljakka tietävät kielten opiskelun hyödyttävän monella tavalla.

sekä alueellisia, messutyylisiä ti-
laisuuksia, jotka on suunnattu ko-
ko perheelle. Tilaisuuksissa kiel-
tenopettajat esittelevät omia kie-
liään ja koordinoiva kieltenopetta-
ja vastaa yleisiin kysymyksiin.

Tampereella ensimmäisen vie-
raan kielen eli A1-kielen opiskelu 
aloitetaan ensimmäisellä luokalla 
jo syyslukukauden alussa. Tarjolla 
on seitsemän eri kieltä A1-kieleksi; 
englanti, espanja, kiina, ranska, ruot- 
si, saksa ja venäjä. Valikoima vaih-
telee koulukohtaisesti.

Tampereella sekä esiopetuksen 
Kikatus-tunneista että perusope-
tuksen kielenopetuksesta huoleh-
tivat kielenopettajat tai kaksoispä-
tevät luokanopettajat.

– Kevään 2021 A1-kielivalinnoissa 
jopa 37 prosenttia esiopetusikäisis-
tä toivoi ensisijaisesti jotain muu-
ta kieltä kuin englantia A1-kieleksi, 
avaa Tampereen kaupungin koordi-
noiva kieltenopettaja Outi Verkama.

“

LUKKI-hanke 
tukee kielten 
opiskelua
n Vuonna 2018 käynnisty-
nyt LUKKI-hanke on SYK:n 
koordinoima lukion kielten- 
opetuksen valtakunnallinen 
kehittämishanke.

n Tavoitteena on edistää, 
kehittää ja tutkia kielten 
opiskelua sekä parantaa 
sen edellytyksiä.

n  Hankkeessa järjestetään 
koulutusta, tuetaan uusien 
kielten oppimateriaalien 
tuottamista sekä järjeste-
tään tapahtumia opettajille 
ja opiskelijoille.

n Hanke vaikuttaa kieli-
koulutuspolitiikkaan  
osallistumalla julkiseen 
keskusteluun opetuksen 
tilasta ja tulevaisuudesta.

n Yhteistyötä tehdään 
korkeakoulujen, Opetus-
hallituksen, kieltenopetta- 
jajärjestöjen sekä työelämän 
vaikuttajien kanssa.

Mitä enemmän 
kieliä hallitsee, 
sitä enemmän 
aukeaa myös 
looginen 
päättelykyky.

LUKKIVERKOSTO.FI
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Monipuolinen 
kielitaito on 
valttikortti

T yöelämä kansainvä-
listyy, ja sitä myötä 
työpaikoilla edellyte-
tään entistä monipuo-
lisempaa kielitaitoa.

Bluefors Oy:llä tarvitaan monen-
laista osaamista johtuen laajasta 
tehtäväkirjosta, joka jakautuu tek-
nisistä tuotantotehtävistä huippu-
tason asiantuntijarooleihin. Yrityk-
sessä arvostetaan koulutusta ja kan-
sainvälistä työkokemusta.

– Tämän lisäksi keskeisinä ja 
meille tärkeinä kompetensseina on 
englannin kielen hyvä osaaminen, 
vuorovaikutustaidot ja kyky toimia 
erilaisten ihmisten kanssa, kertoo  
Nina Holviala, Head of People Ope-
rations.

Henkilöstössä on paljon eri kult-
tuuri-, kieli- ja osaamistaustoista tu-
levia henkilöitä. Harva asiakkaista-
kaan sijaitsee Suomessa, joten kan-
sainvälisyys on kiinteä osa yritystä.

Yrityksessä arvostetaan erityisesti 
vuorovaikutus- ja vastuunkanto-
taitoa, mutta myös monipuolises-
ta kielten ja kulttuurien osaamises-
ta on hyötyä erilaisissa tilanteissa.

– Toimintaympäristömme mah-
dollistaa myös oman osaamisen ke-
hittämisen tällä saralla erinomaises-
ti, ja muualta Suomeen muuttaneen 
kollegan kanssa voi helposti virkis-
tää omaa kieli- ja kulttuuriosaamis-
taan päivittäisen työn lomassa.

Teknologiaa Shanghaissa,
yhteistyötä Ugandassa
Vaasan lyseon lukiossa on otettu 
huomioon kansainvälistyvän työ-
elämän tarpeet. Vaasassa toimii 
Pohjoismaiden suurin energiatek- 
nologiateollisuuden keskittymä, ja 
moni sen yli 140:stä yrityksestä on 
oman alansa kansainvälinen mark-
kinajohtaja. Tämä kansainvälinen 
yrityskeskittymä on toiminut Vaa-
san lyseon lukion kieli- ja kulttuu-
ritarjonnan yhtenä lähtökohtana.

– Koulutuksemme pitää jollain 
tavalla heijastaa työelämän tarpei-
ta ja kansainväliset yritykset tarvit-
sevat kielivarantoa, kertoo Vaasan 
lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu.

Lukiossa voi opiskella kymmen-
tä eri kieltä sekä kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatuksen opintoja. Lu-
kio on myös ollut neljä vuotta mu-
kana hankkeessa, jossa on kehitet-
ty yhteistyötä yritysten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Yhtenä esi-
merkkinä on pitkän matematiikan 
opiskelijoille suunnattu teknolo-

gialeirikoulu Shanghaihin, jossa 
tutustutaan Vaasan alueen ener-
giaklusterin yritysten, Wärtsilän, 
ABB:n ja Alteamsin toimintaan.

– Paikan päällä tutustutaan hen-
kilöihin, jotka ovat lähteneet täältä 
sinne töihin, ja he kertovat tarinan-
sa. Samalla tutustutaan kieleen ja 
ehtona onkin opiskella kiinan kielen 
alkeet. Vieraan kielen alkeita opis-
kellessa tutustuu samalla kielen 
kulttuuriin ja tapoihin, miten ter-
vehditään ja käyttäydytään.

Osana lukion globaalikasvatusta 
järjestetään leirikoulu Ugandassa, 
jossa tehdään yhteistyötä kansain-
välisten kehitysyhteistyötä tekevien 
järjestöjen ja paikallisten mikroyri-
tysten kanssa. Opiskelijat ovat esi-
merkiksi tukeneet kestokäyttökuu-
kautissiteitä tekeviä yrityksiä Ugan-
dassa, sillä tyttöjen koulunkäyn-
ti keskeytyy kuukautisten aikaan.

– Opiskelijoille leirikoulut ovat 
maailmaa avartavia kokemuksia ja 
huikeita yhteisöllisiä elämyksiä. Sa-
malla ne antavat valmiuksia: arvo-
ja, asenteita, tietoja ja taitoja, joi-
ta odotetaan ja tarvitaan tulevas-
sa työelämässä, Perttu kiteyttää.

Eri kielet tukevat toisiaan
Lapin yliopiston kielikeskuksen 
johtaja Ville Jakkula pitää kieliä, 
kulttuureita ja vuorovaikutusosaa-
mista erottamattomana ja olennai-
sena osana asiantuntijuutta.

– Tämän päivän työelämässä työt 
tehdään kielillä ja melkein jokainen 
korkea-asteen koulutuksen saanut 

asiantuntija on jollain tavalla kie-
liasiantuntija. Sijaitsemme Rova-
niemellä, ja Lapin alueella matkai-
lulla on valtava merkitys. Se tekee 
kielitaidon tärkeyden hyvin näky-
väksi. Mutta muillakin aloilla mo-
nipuolinen kielitaito on välttämät-
tömyys, Jakkula toteaa.

Hän ajattelee, että tulevaisuuden 
ammateissa monikielisyys ja vuoro-
vaikutusosaaminen sekä kulttuu-
rienvälisen viestinnän osaaminen 
ovat luonteva osa ammattitaitoa.

– Tulevaisuuden asiantuntijan 
voi olettaa esimerkiksi toimivan dy-
naamisesti useammalla eri kielellä 
yhdessä tilanteessa.

Hanken Svenska handelshögsko-
lanissa opiskeleva Juho Rasa päät-
ti lukion toisella luokalla pyrkiä 
kauppakorkeakouluun. Hän päät-

Kansainvälistyvässä  
maailmassa tarvitaan  
kielitaitoa. Usean vieraan 
kielen opiskelu toisella 
asteella voi avata ovia 
niin korkeakoulumaail-
maan kuin työelämään.

Kansainvälistyvän työelämän tarpeet on otettava huomioon jo lukion opintotarjonnassa. 

Aivojen iloksi
n Vieraiden kielten oppi- 
minen laajentaa aivojen  
kielellisiä verkostoja.

n  Se parantaa muunkin 
kuulotiedon käsittelyä.  
Usean kielen puhuminen  
voi parantaa yleistä toi- 
minnanohjausta.

n Kielten opiskelu tuottaa 
mielihyvää, palkitsee sekä  
pitää aivot nuorena.

ti hakea ruotsinkieliseen kouluun, 
jotta saisi tutkinnon lisäksi kielitai-
don. Kiinnostus kieliä ja kulttuurei-
ta kohtaan heräsi Rasan ollessa lu-
kiossa vaihto-oppilaana Yhdysval-
loissa. Suomenruotsalaisuus taas 
on aina kiinnostanut häntä.

– Olen lähtöisin täysin suomen-
kielisestä taustasta suomenkielisel-
tä alueelta. Koen lähestulkoon ek-
soottisena sen, että pääsee tutustu-
maan suomalaisiin, joiden äidinkie-
li ei ole suomi.

Ruotsin kieli on jo avannut ovia 
työelämässä, sillä keväällä Rasa oli 
työharjoittelussa Ruotsissa ja paik-
ka aukeni juuri siitä syystä, että hän 
osasi ruotsia. Rasa toimii myös kie-
lilähettiläänä Kielilähettiläät ry:s-
sä. Hän käy kertomassa suomalai-
sille opiskelijoille, miten on oppi-

nut ruotsin kieltä suomenkielisenä 
ja minkä takia kielten opiskeleminen 
kannattaa. Syksyllä Rasalla tulee täy-
teen 150 vierailua ympäri Suomea.

– Haluan kannustaa suomalaisia 
opiskelijoita tutustumaan kieliin ja 
kulttuureihin sekä inspiroida omal-
la tarinallani, että täysin suomen-
kielisestä taustasta tulevan on mah-
dollista oppia kieliä.

Ruotsi on kieli, joka herättää tun-
teita – siitä kertoo jo arkikielen il-
maisu ”pakkoruotsi”. Toisinaan Ra-
sa kohtaa kouluja kierrellessään ky-
symyksen, minkä takia ruotsia tar-
vitsee opiskella.

– Näen ruotsin ponnahduslau-
tana muihin kieliin. Kun olen op-
pinut ruotsia, on ollut paljon hel-
pompi oppia saksaa, ja sitä kautta 
muita kieliä. Ja keskustelu siitä, tar-

vitseeko jotakin kieltä osata – en ole 
lyhyen elämäni aikana tavannut yh-
tään sellaista ihmistä, jota olisi har-
mittanut jonkun kielen osaaminen.

Rasa kokee, että ruotsin kielen 
opiskelu on myös kasvattanut it-
seluottamusta.

– Kun menin Hankenille, puhuin 
ralliruotsia, ja oli vain pakko hyväk-
syä se, että teen virheitä. Olen pääs-
syt irti täydellisyyden tavoittelusta, 
ja siitä on ollut paljon hyötyä, Ra-
sa iloitsee.

Kielten opiskelu on kuin 
laittaisi rahaa pankkiin
On vaikea tietää etukäteen, mitä 
kieliä korkeakoulussa ja työelämäs-
sä tulee tarvitsemaan. Siksi Vaasan 
lyseon lukiossa on pyritty kannus-
tamaan nuoria valitsemaan kielten 

Tulevaisuuden työelämässä korostuu monipuolisen kielitaidon lisäksi vuorovaikutustaidot. Mitä enemmän vierasta kieltä pääsee puhumaan, sitä luontevammaksi kommunikointi kehittyy.

lee, että yhtenä avaimena ovat kie-
lijatkumot. Oppiminen pitäisi näh-
dä maratonin tapaisena, pitkänä jat-
kumona.

– Siinä auttaa ymmärrys siitä, 
että kielitaito kehittyy pitkäjäntei-
sesti, systemaattisesti ja tavoitteel-
lisesti, ja siinä tarvitaan eri koulu-
tusasteiden välistä yhteistyötä.

Perttu kokee, että nuorten moti-
vointi kielten opiskeluun on tärkeää. 
Hän kuvailee, että usean vieraan 
kielen opiskelu toisella asteella on 
kuin laittaisi rahaa pankkiin – talle-
tus tulee jossain vaiheessa hyödyk-
si, korkea-asteella tai työelämässä.

– Itseäni harmittaa, että aikoi-
naan lukiossa suhtauduin kieliin 
vähempiarvoisesti, sillä olisin tar-
vinnut elämässäni kieliä enemmän 
vähän joka tilanteessa.

teksti moona laakso 
kuvat reetta breilin ja  
iiro rautiainen

alkeiden opiskelua monipuolisesti.
– Jos toisen asteen näkökulmas-

ta ajatellaan, vieraiden kielten ope-
tus on viimeisten vuosien aikana 
vähentynyt ja siihen pitäisi jollain 
tavalla reagoida. Suomen kaltaisel-
le kansainvälisestä kaupasta riippu-
vaiselle taloudelle ja yhteiskunnalle 
on huolestuttavaa, jos meidän kie-
livaranto heikkenee, Perttu sanoo.

Pertun havainnon mukaan kiel-
ten opiskelijoita on karsinut muun 
muassa ajatus siitä, että kielten 
opiskelu on iso urakka. Ajatellaan, 
että kieltä pitäisi oppia kirjoitta-
maan ja puhumaan virheettömästi.

– Mutta kielten alkeiden opiske-
lu on hauskaa, ja alku on myös ai-
ka kevyttä, Perttu toteaa.

Miten sitten nuoria saataisiin in-
nostumaan kielistä? Jakkula ajatte-

Lähde: Tutkijatohtori Lilli Kimppa, PsT,  
Helsingin yliopisto
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Koulutettava kerrallaan luodaan hyvinvointia paitsi yksilö- myös yhteis-
kuntasolla, summaa Life Coach Academyn koulutusjohtaja Auli Hedman. 

Kynnys palveluiden hyödyntämiseen täytyy pitää matalana, uskoo Heidi 
Rontu, joka työskentelee Metropolian jatkuvan oppimisen johtajana. 

Jatkuvaa oppimista  
oman elämän ehdoilla

T yöelämä muuttuu vauh-
dilla. Useimmat työtehtä-
vät edellyttävät jatkuvaa 
uuden oppimista. Yhä 

useampi työskentelee uransa aika-
na monilla aloilla, joten tutkinto-
koulutuksia kertyy useampia. 

Metropolian jatkuvan oppimisen 
johtaja Heidi Rontun mukaan työ-
elämän osaamistarpeiden muutos 
ja kotimaisen koulutuskentän laa-
juus aiheuttavat oppijoille haastei-
ta. On vaikea päättää, mihin suun-
taan omaa osaamista pitäisi kehit-
tää. Metropolia haluaa toimia am-
matillisen kasvun tukena.

– Korkeakoulukentässämme jat-
kuvaa oppimista on tarkasteltu lä-
hinnä avointen korkeakouluopin-
tojen ja täydennyskoulutusten nä-
kökulmasta. Metropolian tavoittee-
na on tukea oppijoiden kouluttau-
tumisvalintoja koko elämän ajan 
nuoruudesta seniori-ikään. Siksi ha-
luamme laajentaa jatkuvan oppimi-
sen näkökulman kaikkeen oppimi-
seen, myös tutkintokoulutuksiin. 

Ne muodostavat valtaosan korkea-
kouluissa suoritettavista opinnoista.

Huomioi elämäntilanteen
Metropolia tekee yhteistyötä usei-
den pääkaupunkiseudulla toimivien 
toisen asteen oppilaitosten, muun 
muassa Omnian ja Stadian, kans-
sa. Opinto-ohjaajat osaavat kertoa 
Metropolian jatko-opintomahdolli-
suuksista ja suositella kursseja, jot-
ka helpottavat siirtymää toiselta as-
teelta ammattikorkeakouluun. Näin 
oppilaitokset pyrkivät yhdessä ra-
kentamaan polkuja ammattikorkea-
kouluopintoihin. 

– Hanketoimintamme kautta 
olemme kehittäneet myös ohjaus-
palveluita, jotka tukevat maahan-
muuttajien koulutus- ja urapolku-
jen rakentumista sekä osaamisen 
tunnistamista ja täydentymistä. 
Voimme auttaa rakentamaan yksi-
löllisiä koulutuspolkuja, jotka sopi-
vat opiskelijoiden koulutustoivei-
siin ja elämäntilanteisiin.

Metropolian jatkuvan oppimi-

sen ohjauspalveluita voivat hyödyn-
tää nykyisten opiskelijoiden ohella 
myös koulusta valmistuneet ja muut 
opintotarjonnasta kiinnostuneet.

– Haluamme pitää kynnyksen 
palveluiden hyödyntämiseen ma-
talana. Opintopalvelut auttavat tut-
kintokoulutuksiin ja ammattikor-
keakouluopintoihin liittyvissä ky-
symyksissä. Tämä noudattaa op-
pijan ohjausta Metropolia Match® 
-ohjausmallin mukaisesti.

Ilmiölähtöisyys innostaa niin 
keltanokkaa kuin konkaria
Metropoliassa panostetaan vahvas-
ti ilmiölähtöiseen oppimiseen. Am-
mattikorkeakoulussa toimii viisi tu-
levaisuuden yhteiskunnallisiin il-
miöihin erikoistunutta innovaatio-
keskittymää, jotka mahdollistavat 
uuden tavan oppia, tuottaa ratkai-
suja ja tehdä monialaista yhteistyö-
tä yhteiskunnan hyväksi. Keskitty-
mien toimintaan osallistuu lisäksi 
julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijoita.

– Keskittymät synnyttävät hank-
keita, joissa törmäytetään opiske-
lijoita ja ammattilaisia. Hankeissa 
opiskelijat voivat suorittaa opinnäy-
tetöitään ja muita tutkinnon osak-
si hyväksyttäviä opintoja. Työyh-
teisöjen edustajat puolestaan voi-
vat täydentää ammattiosaamistaan.

Helposti saavutettavilla ohjauspalveluilla autetaan 
opiskelijoita sekä alumneja omaan elämäntilantee-
seen sopivien opiskeluvalintojen tekemisessä.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva juha arvid helminen

T yöuupumus on yleisty-
vä, yksilöä ja yhteiskun-
taa kuormittava ongel-
ma. Elinikäisen oppimi-

sen paine näkyy työelämätutkimuk-
sissa työhyvinvointia heikentävänä 
tekijänä, mikäli henkilöstöä ei osa-
ta tukea prosessin aikana. Uupumi-
sesta puhuminen on helpottunut, 
mutta useilla työpaikoilla on edel-
leen osaamisvajetta uupumuksen 
ehkäisemisessä. Life Coach Acade-
my ehdottaa vastaukseksi työelämä-
taidoissa kouluttautumista. 

Valmennus vastaa tarpeisiin
Työelämätaidoissa korostuvat soft 
skillseiksi kutsutut vuorovaikutuk-
seen, empatiaan, itsetuntemukseen 
ja itseohjautuvuuteen liittyvät psy-
kologiset taidot. Nämä työhyvin-
vointia edistävät ominaisuudet mai-
nitaan palkan kaltaisten ulkoisten 
tekijöiden sijaan asioina, joita uuden 
sukupolven työntekijät pitävät tär-
keänä. Työssä kaivataan aitoa koke-
musta siitä, että työntekijän hyvin-

Soft skillsien taitaja luo 
ympärilleen hyvinvointia

voinnista välitetään. Mikäli tunte-
mus uupuu eikä puutetta oteta va-
kavasti, asiantuntijat menetetään 
valveutuneimmille kilpailijoille.

– Kun työpaikalla on hyvä mei-
ninki, se näkyy myös tuloksissa. Ra-
kentava vuorovaikutus on menes-
tyksen avain, Life Coach Academyn 
koulutusjohtaja Auli Hedman ker-
too ja lisää sopivalla leikkisyydellä: 
mukava on uusi musta.

Ratkaisukeskeinen, valmentava 
ote on nykyajan työelämässä arvo-
kas taito. Hyvinvointi- ja menestys-
taidot eivät kuitenkaan kehity saa-
ti jalkaudu arkeen itsestään, vaan 
niitä tulee opetella systemaattises-
ti. Oppimiselle kaivataan nopeaa, 
työn oheen istuvaa väylää. Life 
Coach Academy on vastannut tar-
peeseen kehittämällä LCAF Certi-
fied Coach -koulutusohjelman.

Coach kerrallaan kohti
työhyvinvointiyhteiskuntaa 
Coaching on ohjausmuoto, jossa 
valmentaja auttaa valmennettavaa 

saavuttamaan tavoitteensa ja löy-
tämään keinoja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin lisäämällä itseym-
märrystä, löytämällä toimintastra-
tegioita ja vahvistamalla voima-
varoja. Itse substanssi tulee asiak- 
kaalta, valmentaja tuo valmennus-
prosessiin tarvittavat työkalut. 

LCA:n holistiseen ihmisnäke-
mykseen perustuvassa koulutuk-
sessa ei opita vain kyselemisestä, 
kuuntelemisesta ja palautteen an-
tamisesta koostuvaa dialogia, vaan 
se sisältää myös teoriatietoa. Jotta 
coach osaa valmentaa laadukkaas-
ti, häneltä vaaditaan syvää ymmär-
rystä kustakin teemasta. 

Pilot-hankkeena Pohjois-Suo-
men kesäyliopistolle 2013 synty-
nyt koulutus on sittemmin laajen-
tunut vuoden kestäväksi monimuo-
to-opintoina suoritettavaksi amma-
tilliseksi täydennyskoulutukseksi. 
Koulutus antaa coaching-ydintaito-
jen lisäksi tietotaitoa tunne-elämän 
johtamisesta, vuorovaikutus- ja ih-
missuhdetaidoista sekä työhyvin-
vointivalmentamisesta. Tyypillises-
ti koulutukseen osallistuu itsensä 
kehittämisestä kiinnostuneiden yk-
sityishenkilöiden lisäksi HR- ja esi-
henkilöitä sekä muita ihmissuhde-
työn ammattilaisia.

Kuilu työssään hyvinvoivien ja uupuneiden välillä 
kasvaa. Ratkaisussa keskeiseksi tekijäksi nousee  
kouluttautuminen työelämätaitojen osaajaksi.
teksti maisa lampinen  kuva sanni hirvonen

 LIFECOACHACADEMY.FI 

Työelämän muutokset kysyvät johtajuudelta  
yhä enemmän ihmisyyden ymmärtämistä sekä  
vuorovaikutustaitoja. Coaching auttaa organisaa- 
tioita kulkemaan kohti kukoistavaa johtajuutta.

Inhimillinen 
ote on tie  
tuloksiin

B CI Business Coaching Ins-
titute on Suomen johtava 
coachingin kouluttamis- 
ja kehitysyksikkö, joka 

on auttanut organisaatioita kulke-
maan kohti kunnioittavaa vuorovai-
kutusta ja kukoistavaa johtajuutta 
maamme kärkijoukoissa jo vuodes-
ta 2006. Yrityksen missio on ollut 
alusta alkaen kirkas: kehittää inhi-
millistä, arvostavaa ja vahvuuksiin 
perustuvaa työelämää, jossa liike-
toiminnan kasvun tukipilarina on 
syvä ymmärrys ihmisyydestä.

Coachingin pitkäkestoiset tu-
lokset ovat puhuneet puolestaan, 
ja viime vuosina business coach-
ingin rooli organisaatioissa ympä-
ri maailman on kasvanut merkittä-
västi. Ihmisten ja organisaatioiden 
kehittämismenetelmän avulla on 
onnistuttu lisäämään muun muas-
sa työhyvinvointia, muutoskyvyk-
kyyttä, itsensä johtamista, tyytyväi-
syyttä, oppimista ja sitoutumista. 
Nämä kaikki luonnollisesti heijastu-
vat pitkäkestoisesti myös tulokseen.

– Coachingin avulla kyky olla vuo- 
rovaikutuksessa erilaisten ihmis-
ten kanssa vahvistuu, mikä auttaa 
kohtaamaan ja ratkomaan haas-
tavia tilanteita. Coachingin tulok-

set eivät ole hetkellisiä ja päällelii-
mattuja, sillä opitut coaching-tai-
dot kulkevat ihmisen ja siten myös 
organisaation matkassa pysyväs-
ti, ryhmäcoachingiin erikoistunut  
Sini Rantama BCI:ltä kertoo.

Itsetuntemus on tie 
kunnioittaviin kohtaamisiin
Coaching-taitojen ytimessä on itse-
tuntemus. Kun tuntee omat toimin-
tamallinsa ja niiden taustalla vaikut-
tavat tekijät, omaa toimintaa oppii 
reflektoimaan ja kehittämään mo-
nesta eri näkökulmasta. Kun kasvaa 
ihmisenä, kasvaa myös johtajana.

– Koulutuksemme auttavat tie-
dostamaan, miten omat tunteet, us-
komukset ja tausta vaikuttavat toi-
mintaan. Tästä tietoisuudesta käsin 
omaa johtamistyötä voi sopeuttaa 
eri tilanteisiin. Vuorovaikutukseen 
tulee tietynlaista helppoutta, kun 
on omassa itsessään enemmän läs-
nä. Lähestymistavat kohtaamisiin 
erilaisten ihmisten kanssa vahvis-
tuvat ja haastavat tilanteet keven-
tyvät, Rantama kuvailee. 

BCI sanookin olevansa hyvän 
johtajuuden ja kunnioittavan vuo-
rovaikutuksen sanansaattaja.

– Nykyisin puhutaan paljon itse-

ohjautuvuudesta ja yhteisöohjau-
tuvuudesta. Yksilöiden kehittämi-
sen rinnalla panostetaan yhä enem-
män koko työyhteisön vuorovaiku-
tustaitojen kehittämiseen. Sellai-
sen työympäristön luomiseen, jos-
sa kollegat tukevat valmentavalla 
otteella toisiaan jokapäiväisessä ar-
jessa. Tie ei aina ole helpoin, mut-

ta pitkäjänteisen työn tulokset sen 
arvoisia, Rantama sanoo.

Tavoitteellista toimintaa 
Coaching on aina tavoitteellista toi-
mintaa, ja tavoitteiden asettajana 
on coachattava itse. Coachin roo-
li ei ole toimia neuvonantajana tai 
tiedontuottajana. Agenda ja subs-
tanssisisältö tulevat aina asiakkail-
ta, coachin tehtävä on läsnäolon, 
aktiivisen kuuntelun ja avointen 
kysymysten avulla auttaa asiakas-
ta selkiyttämään sitä, mikä on ny-
kytilanne, mihin ollaan matkalla ja 
minkälaiset toimenpiteet auttavat 
viemään tavoitetta kohti. 

Coachin tehtävä ei ole supistaa 
näkökulmia tuomalla valmiita rat-
kaisuja, vaan auttaa asiakasta laa-
jentamaan ajatteluaan, jotta vas-
taukset löytyvät häneltä itseltään.

Keskeisenä osana prosessia on 
tehdä vahvuuksia näkyväksi.

– Coachingissa opitaan sanoitta-
maan sitä, mikä on hyvää. Vahvuu-
det toimivat pohjana rakennettaes-
sa polkua kohti tavoitteita. Yksilön, 
ryhmän ja tiimin voimavarat kartoi-
tetaan ja sen koko potentiaali val-
jastetaan. Tämä lisää työyhteisön 
merkityksellisyyden kokemusta.

Coachingin pitkäkestoinen an-
ti yksilölle ja yhteisölle pohjautuu 
luottamukselliseen suhteeseen, jos-
sa uskalletaan pureutua pintaa sy-
vemmälle. Luottamuksen rakenta-
miseen käytetään paljon aikaa, sil-
lä sen vaikutukset ovat kauaskan-
toiset. Ihmisen toiminnan kestävä 

muuttaminen edellyttää motivaa-
tiotekijöiden ja muutokseen ohjaa-
vien voimien ymmärtämistä myös 
tunteiden tasolta käsin. Tavoitel-
lun toiminnan toteutumista estävät 
usein uskomukset, joista tietoisek-
si tuleminen on muutoksen avain. 

– Näihin syviin asioihin päästään 
kiinni vain luottamuksen tilasta kä-
sin, Rantama painottaa. 

Ryhmäcoachingin asiantuntija Sini Rantama uskoo, että muutos ei synny ilman syvällistä ymmärrystä  
ihmisyydestä. Ainut keino taas päästä ihmisyyteen käsiksi on keskinäinen luottamus. 

BCI:n toimitusjohtaja Kaj Hellbom ja koulutuspäälliköt Kirsi Kannisto sekä Johanna Koskimies suunnittelevat 
yhdessä tulevaa vuotta. 

teksti mari korhonen  kuvat joona raevuori

Milloin valita 
coaching? 
n Toiminnan tulokset jää-
vät vajaiksi puutteellisen 
vuorovaikutuksen takia. 

n  Työyhteisössä ei vallitse 
luottamuksen ilmapiiri.

n Johtaminen on muuttu-
nut kompleksisemmaksi, ja  
esihenkilön keinot alkavat 
olla vähissä. 

n  Työntekijöissä on suuri 
potentiaali, mutta sitä ei 
valjasteta täysin käyttöön. 

n  Henkilöstön itseohjautu-
vuus ja päätöksentekokyky 
loistavat poissaolollaan. 

BCI.FI
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J o päiväkoti-ikäisillä on val-
miudet ymmärtää, miten 
tunteet syntyvät, kunhan ai-
he esitellään lapsentasoises-

ti. Heillä on myös kykyä tunteiden 
tietoiseen säätelyyn. He elävät mer-
kittäviä vuosia, joiden aikana opi-
taan sosiaalisia taitoja, ryhmässä 
toimimista ja stressaaviin tilantei-
siin suhtautumista. Itä-Suomen yli-
opiston varhaiskasvatuksen profes-
sori Nina Sajaniemi pitää tärkeänä, 
että jo 5–6-vuotiaita kasvatetaan en-
tistä suunnitelmallisemmin tunnis-
tamaan ja hallitsemaan tunteita.

– Tunnetietous ja itsesäätelyn ky-
ky helpottavat keskittymistä ja ryh-
mässä toimimista sekä kitkevät käy-
töshäiriöitä. Parhaimmillaan ne eh-
käisevät koulukiusaamista vähentä-
mällä aggressiivista käyttäytymistä 
ja opettamalla empatiaa toisia koh-
taan. Viime vuosina tutkimuksis-
sa on noussut esiin lasten kokema 
stressi. Liian voimakkaat ja pitkitty-

Tunnetaitoja on 
syytä kehittää jo 
pienestä pitäen

neet stressireaktiot haittaavat kehi-
tystä, oppimista ja sosiaalista kans-
sakäymistä. Lapset kaipaavat kei-
noja rauhoittua, malttaa mieltään 
ja hallita tunteitaan. Opettajien tu-
lee tietää, miten he voivat auttaa.

Tunnetaidoilla on Sajaniemen 
mukaan kasvava rooli varhaiskas-
vatuksen opettajakoulutuksessa. 
Koulutuksen tulee entistä parem-
min tukea opettajien pedagogis-
ta herkkyyttä ja tarkkanäköisyyt-
tä. Ne auttavat kohtaamaan lapset 
sekä ryhmänä että yksilöinä. Hyvä 
opettaja huomaa tunnetilan vaih-
telut nopeasti ja osaa reagoida oi-
kea-aikaisesti. Tämä on sitä tär-
keämpää, mitä lähempänä tunne-
säätelynsä ylärajaa lapsi on. Apua 
tarvitsee niin häiriköivä kuin jän-
nittyneen ahdistunutkin oppilas.

Apuna aivotietous
Lasten itsesäätelytaitoja ja kasva-
tus- ja opetushenkilöstön pedago-

gista herkkyyttä on tutkittu viime 
vuosina eri hankkeissa. POM eli Pie-
ni oppiva mieli on suomalainen, al-
le kouluikäisille lapsille suunnattu 
toimintatapa, jossa harjoitellaan 
stressireaktioiden säätelemistä ja 
rauhoittumista. PedaSens-hank-
keessa on puolestaan pyritty lisää-
mään varhaiskasvatustiimin pe-
dagogista sensitiivisyyttä ja emo-
tionaalista läsnäoloa, joiden kaut-
ta lasten stressinsäätelykyvyn on 
oletettu vahvistuvan.  

Hankkeiden tuloksiin pohjannut 

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen 
yliopiston POMPedaSens-tutkimus 
selvitti lukuvuonna 2019–2020 mie-
lenhallintaharjoitusten vaikutusta 
pienten lasten itsesäätelytaitojen 
kehitykseen. 

POMPedaSens-toimintamalliin 
kuuluu olennaisena osana myös ai-
votietouden opettaminen päiväko-
tilapsille erilaisten hahmojen avulla.

– Lapsille opetetaan manteli-
tumakkeen olevan ystävä, henki-
vartija. Kun tapahtuu jotakin jän-
nittävää tai pelottavaa, aivojen su-

perkoira Manteli varoittaa. Aivojen 
etuosassa taas asuu professoripöl-
lö, joka rauhoittelee Mantelia. Jos 
koira räksyttää liian herkästi, hippo-
kampuksessa asuva kirjastonhoitaja 
Turso-norsu säikähtää ja sotkee ar-
kistot. Kirjat menevät sekaisin eikä 
professoripöllö voi tarvittaessa ha-
kea ohjeita. Tämä on se tapa, jolla 
lapsille puhutaan aivoista. 

– Olemme todenneet positiivisia 
vaikutuksia muun muassa sosiaali-
sissa taidoissa, tarkkaavaisuudes-
sa ja oman toiminnan ohjauksessa.

Tunnetaitojen vahvistaminen on osa laadukasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen 
opettajakoulutuksessa tulee entistä paremmin tukea opettajien pedagogista tarkkanäköisyyttä.

Kyvystä säädellä tunnetiloja ja tunnistaa stressi on 
hyötyä läpi kouluajan ja myöhemmin aikuiselämässä. 
teksti liisa joensuu  kuva harri hykkö

EDUCATIONFINLAND.FI

Energiahoitajan koulutus on tuonut psyykkisenä valmentajana ja personal trainerina 
työskentelevän Janika Niemisen asiakastyöskentelyyn uusia tekniikoita ja näkökulmia. 

“

Energiahoidolla 
lievitystä stressin 
tuomiin oireisiin

S uomen Energiahoitajat Oy:n pää-
kouluttajana toimiva Petri Filipczak 
tutustui energiahoitoihin ensim-
mäistä kertaa vuonna 2001. Aihee-

seen tällöin neutraalin uteliaasti suhtautu-
nut Filipczak ei odottanut kokevansa ihmei-
tä, mutta totesi pian, että hoidot toimivat – ja 
usein nopeasti. Se, mihin niiden antama apu 
perustui tuntui kuitenkin vaikealta selittää.

– Käymilläni kursseilla puhuttiin univer-
saalin, parantavan energian kanavoimises-
ta, Filipczak kertoo. 

Yli 20 vuoden ajan energiahoitoja tehneen 
ja kymmeniä eri hoitotekniikoita opiskelleen 
Filipczakin selitys hoito-
jen vaikuttavuudelle on 
kuitenkin vähemmän 
mystinen ja maaginen. 

– Uskon, että kyse on 
pitkälti muun muassa 
sydämen sykettä, hen-
gitystä ja ruoansulatus- 
elimiä ohjaavaan auto-
nomiseen hermostoon 
vaikuttamisesta. Koska 
autonominen hermosto 
liittyy lähes kaikkeen ke-
hon toimintaan, voidaan 
energiahoidoilla hoitaa lähes mitä tahansa.

Suomen Energiahoitajat Oy -koulutusyri-
tys perustettiin vuonna 2011. Koulutusta on 
mahdollista käydä läpi joustavasti sekä lä-
hiopetuksena että verkossa järjestettävil-
lä kursseilla, joilla käydään läpi niin ener-
giahoitotekniikoita kuin kehon toimintaa.

Krooninen stressi aiheuttaa oireilua
Länsimaista yhteiskuntaa vaivaa krooninen 
stressi. Jatkuva kiire ja suorittamisen vaati-
mus estävät rasituksen ja levon tervettä vuo-
rottelua. Kun keho ei pääse palautumaan, 
autonominen hermosto voi alkaa viestiä eli-

mistöön kertyneestä rasituksesta kiputiloil-
la, rytmihäiriöillä ja unettomuudella. 

– Länsimainen lääketiede ei tunne vielä 
hyvin autonomisen hermoston toimintaa, 
minkä vuoksi stressin aiheuttamia oireita ei 
osata aina ottaa lääkärin vastaanotolla vaka-
vasti. Energiahoitotekniikat aktivoivat auto-
nomisen hermoston parasympaattista haa-
raa. Hoidot toimivat, koska aktivointi lau-
kaisee stressiä ja käynnistää kehon luonnol-
lisia paranemisprosesseja.

Koska ihmiset kaipaavat entistä enem-
män apua stressin aiheuttamiin oireisiin, 
sopivat hoitotekniikat täydentämään erityi-

sesti hoitotyötä tekevien 
osaamista. Kurssit anta-
vat asiakkaiden turval-
lista harjoittelua tuke-
van lisän myös esimer-
kiksi personal traineri-
na työskenteleville.

Suomen Energiahoi-
tajat Oy:n energiahoi-
tajakoulutuksen käy-
nyt personal trainer ja 
psyykkinen valmentaja 
Janika Nieminen kokee 
tekniikoiden tarjonneen 

paljon lisäapuja omaan työskentelyyn.
– Koulutuksen ansiosta pystyn auttamaan 

kokonaisvaltaisemmin asiakkaita, joilla on 
stressiperäisiä oireita, kuten univaikeuksia 
tai ongelmia palautumisen kanssa. Kursseil-
la opetellut itsehoitotekniikat ovat puoles-
taan tukeneet omaa jaksamistani.

Filipczak toivoo energiahoitojen ja länsi-
maisen lääketieteen välisen vastakkainaset-
telun vähenevän tulevaisuudessa. Suomen 
Energiahoitajat Oy:n yhtenä tavoitteena on-
kin kasvattaa tietoisuutta energiahoidoista 
lääketieteen rinnalle sopivana, turvallisena 
ja tehokkaana hoitomuotona.  

P ohjoismainen työvoimakoulutta-
ja Koulutus Nord räätälöi Suomen, 
Ruotsin ja Norjan työmarkkinatar-
peisiin osaajia vuosikymmenten 

kokemuksella. Maakohtaisten tutkintojär-
jestelmien mukainen koulutus perustuu yk-
silölliseen oppimiseen inspiroivassa pohjois-
maisessa yhteisössä. Kattavassa koulutus-
tarjonnassa on noin 20 tutkintolinjaa aloilta, 
joihin erityisesti Pohjoiskalotin alueella kai-
vataan työntekijöitä. Jatkuva haku TE-toi-
miston kautta mahdollistaa opintojen aloit-
tamisen silloin, kun ajankohta on otollinen. 

– Pohjoiskalotin alueella työmarkkinat 
ovat yhteiset, ja tavoitteenamme on alusta 
alkaen ollut kouluttaa osaajia pohjoisiin tar-
peisiin yli maarajojen. Opiskelijat Suomes-
ta, Ruotsista ja Norjasta noudattavat kukin 
oman maansa tutkintojärjestelmää ja suo-
rittavat niistä joko koko tutkinnon tai sen 
osia riippuen opiskelijan lähtötilanteesta, 
koulutusjohtaja Pilvi Ryökkynen kertoo.

Koulutus Nordilla on opiskelijoita nuo-
rista täysi-ikäisistä aina 60-vuotiaisiin alan-
vaihtajiin. Yksilöllisen opintosuunnitelman 
avulla varmistetaan se, että jokainen saa 
henkilökohtaiseen urapolkuunsa tarvitta-
vat taidot ilman ylimääräistä toistoa. 

– Ryhmämuotoisen luokkaopetuksen 
sijaan koulutuksemme perustuu yksilöitä 
ohjaavaan, henkilökohtaiseen opettajuu-
teen, jossa opiskelija on myös itse aktiivi-
nen, tietoa hakeva toimija. Tavat opiskel-
la luodaan yksilölle sopiviksi. Opinnoissa 
tähdätään siihen, että työelämään päästään 
kiinni mahdollisimman nopeasti. Meillä opi-
taan käytännössä tekemällä. Teoriaa on kai-
killa, mutta se on myös mahdollista suorit-
taa esimerkiksi suullisesti. Näin työllistymi-
nen ei tyssää siihen, että henkilön on han-
kalaa kirjoittaa vaikkapa esseitä.

Verkot vesille työmarkkinoilla
Koulutus Nordin kampus sijaitsee yhdessä 
Ruotsin nopeimmin kasvavista alueista, mi-

kä heijastuu myös koulun toimintaan. Työs-
kentelymahdollisuuksia on paljon, ja kan-
sainvälinen ympäristö auttaa luomaan työ-
elämän suhteita myös kotimaan ulkopuolel-
le. Silti opiskella voi omalla äidinkielellään, 
joten kielimuuri ei ole este opinnoille Kou-
lutus Nordissa.

– Työelämään tähtäävän tutkinnon lisäk-
si opiskeluaika toimii hyvänä kielikylpynä. 
Ruotsia ei kuitenkaan tarvitse osata, sillä 
henkilökunta on vähintäänkin kaksikielis-
tä. Alueen kansainvälisillä työpaikoillakin on 
usein myös Suomea puhuvaa henkilökuntaa. 
Työharjoittelujaksot tarjoavat matalan kyn-
nyksen kokeilla työskentelyä ja elämistä ul-
komailla, Ryökkynen rohkaisee.

Taskussa kolmen maan käytännöt
Opintojen aikana voi viettää rikasta elämää 
pohjoisen luonnon keskellä. Toiminta kam-
puksella on aktiivista ja monipuolista.

– Opiskelija-asunnoissamme on 260 peti-
paikkaa, suomalaisten opiskelijoiden osal-
ta valtio maksaa asumisen. Asunnoissa on 
kaikki varustus, mitä ihminen tarvitsee, jo-
ten paikan päälle voi tulla julkisillakin. Kun-
tosalit ja uimahallit ovat maksutta opiskelijoi-
den käytössä, ja olosuhteet ovat ihanteellisia 
esimerkiksi vaelluksille, Ryökkynen vinkkaa.

Opintojen päätyttyä työllistymismahdol-
lisuudet ovat korkeat. 

– Sanoisin, että valmistuttuaan töitä saa, 
jos vain haluaa. Käytännönläheiset opiskelu-
metodit tekevät opiskelijoistamme ammatti-
laisia jo koulutuksen aikana. Opiskelijamme 
myös oppivat kaikkien kolmen maan käytän-
nöt, mikä on valtti kansainvälisillä markki-
noilla, koulutusjohtaja päättää.

Koulutus Nord kouluttaa Pohjoiskalotilla yksilöllisin menetelmin 
osaajia työvoimapulasta kärsiville aloille. Työllistymiseen tähtäävän 
tutkinnon lisäksi opiskelijan kielitaito kehittyy ja mahdollisuudet 
työskentelyyn yli pohjoisten maarajojen aukeavat. 

Kansainvälisen 
tason moniosaajia

Koulutusjohtaja Pilvi Ryökkynen rakennusalan oppimisympäristössä. 

Uskon, että 
kyse on pitkälti 
autonomiseen 
hermostoon  
vaikuttamisesta.

teksti mari korhonen  kuva koulutus nord

Yhä useampi kokee pitkittyneen stressin aiheuttamia oireita,  
joihin energiahoidot voivat tuoda avun. Tekniikoiden opette- 
lemisesta on hyötyä kaikille hyvinvointialalla työskenteleville.
teksti saana lehtinen  kuva sanni hirvonen

Education Finland etsii parhaita koulutusviennin ratkaisuja kevään 2022 aikana.

Suomalaista koulutusta viedään maailmalle

K oulutusvienti on Suo-
messa suhteellisen uusi, 
reilun kymmenen vuo-
den ikäinen vientiala. 

Suomi tunnetaan jo nyt kokoaan 
merkittävämpänä toimijana, ja läh-
tökohdat antavat hyvän mahdolli-
suuden kasvattaa osuutta edelleen 
globaalissa koulutusmarkkinassa.

Education Finland -ohjelma vauh- 

dittaa suomalaisen koulutusosaa-
misen vientiä. Sen jäsenyritysten ul-
komaan liikevaihto on nyt noin puo-
li miljardia euroa, mutta arvon toi-
votaan kasvavan miljardiin euroon 
vuoteen 2030 mennessä. 

– Suomalainen osaaminen on 
maailmalla kysyttyä. Parhaat kon-
septit perustuvat tutkittuun tie-
toon ja ovat myös meillä itselläm-

Koulutusviennistä on 
kehkeytymässä merkit- 
tävä kasvuala. Suoma- 
laiselle osaamiselle on  
maailmalla kova kysyntä. 

me laajasti käytössä, sanoo ohjel-
majohtaja Jouni Kangasniemi Ope-
tushallituksesta.

Viennissä erilaisia toimijoita
Suomalaisia koulutusratkaisuja vie-
dään eri puolille maailmaa, erityi-
sesti Kaakkois-Aasian ja latinalaisen 
Amerikan maihin. Myös Afrikassa 
nähdään uusia mahdollisuuksia tu-
levina vuosina. 

Vientiin kuuluu opetus-, koulu-
tus-, sisältö- ja osaamispalveluita 
ja -tuotteita niin varhaiskasvatuk-
sen, esiopetuksen ja perusopetuk-
sen kuin ammatillisen koulutuksen 
ja korkeakoulutuksen sektoreille. Li-
sääntyvää kysyntää on myös työelä-
män täydennyskoulutuksille. Muka-
na on toimijoita yksittäisistä asian-
tuntijoista opetusteknologia-alan 
yrityksiin, korkeakouluihin ja työ-
elämän koulutusorganisaatioihin. 

Koulutusvienti tuo monenlaisia 
hyötyjä niin yksilöille kuin yrityksil-
le ja yhteiskunnalle. Opiskelijat saa-
vat laadukkaita, vieraskielisiä tut-
kinto-ohjelmia ja opettajat ura- ja 
työllistymismahdollisuuksia.

– Opetusalan urapolut monipuo-
listuvat, kun koulutusvienti antaa 
mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi 
tai siirtyä asiantuntijatehtäviin joko 
kotimaahan tai ulkomaille.

Yrityksille koulutusvienti avaa 
pääsyn uusille markkinoille ja oven 
liikevaihdon kasvattamiseen. Yh-
teiskunta puolestaan hyötyy uu-

sista koulutuksen innovaatioista ja 
saa ratkaisuja globaaliin oppimisen 
kriisiin ja työvoimapulaan.

Yritysten kannattaa verkostoitua 
keskenään ja hakea tukea Educati-
on Finland -ohjelmasta, jonka yh-
teistyöverkostoon kuuluvat myös 
muun muassa Business Finland ja 
koko Team Finland -toiminta.

– Koulutusviennissä onnistumi-
nen edellyttää sekä koulutuksen et-
tä liiketalouden osaamista ja yhteis-
työtä julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä, Kangasniemi muistuttaa.

Tarvitaan myös kansainvälis-
tä yhteistyötä ja yhteyksiä muun 
muassa institutionaalisiin rahoit-
tajiin, jotta päästään toteuttamaan 
pitkäkestoisia hankkeita. 

Parhaat palkitaan
Koulutusviennille on kertynyt on-
nistumisia tämänkin vuoden aikana 
pandemiasta huolimatta. Esimer-
kiksi monessa maassa on avattu 
päiväkoteja ja suomalaistyyppisiä 
kouluja, koulutusreformeja tuetaan 
suomalaisin opein ja uusia opetus-
menetelmiä koulutetaan opettajille.

Tulevana keväänä toteutetaan 
ensimmäistä kertaa Education Fin-
land Award 2022 -kilpailu yhdessä 
Suomen eOppimiskeskuksen kans-
sa. Haussa on Suomen paras kou-
lutusvientiratkaisu ja suomalaisen 
koulutuksen laadukkain innovaatio.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva mikko suutarinen 
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Käytetty  
tietokone tukee  
kiertotaloutta

K äytettyihin tietoko-
neisiin yhdistetään 
usein paitsi heikko 
akun kesto, myös 
mielikuvat tietoko-

neiden nopeasta vanhentumisesta. 
Monella on vielä mielikuva vuosi-
tuhannen vaihteen tilanteesta, jol-
loin käyttöjärjestelmän päivitys vaa-
ti usein tietokoneen vaihtamisen. 
Todellisuus on kuitenkin toinen.

Yleisesti käytössä olevien käyt-
töjärjestelmien laitevaatimukset ei-
vät ole muuttuneet 12 vuoteen, huo-
mauttaa Opinsys Oy:n toimitusjoh-
taja Jouni Korhonen. Uusia konei-
ta hankkiessa lukiot joutuvat tinki-
mään koneiden tehoista ja laadusta, 
koska rahaa on rajallisesti käytössä.

– Toimitamme asiakkaille vain 
valmistajien eliittisarjan laitteita, 

minkä ansiosta laitteilla on riittävän 
pitkä elinkaari, Korhonen toteaa. 

Toinen yleinen kysymys liittyy 
käytetyn kannettavan akun kestoon. 
Käytetyt tietokoneet voi hankkia 
halutessaan myös uudella akulla. 
Korhosen mukaan Opinsys käyt-
tää toimittamissaan laitteissa vain 
hyväkuntoisia akkuja, ja jokainen 
käytetty akku testataan. 

– Mikäli akun kestävyys huolet-
taa, voidaan asiakkaalle tarvittaes-
sa tarjota mahdollisuutta laajentaa 
kolmen vuoden takuu koskemaan 
myös koneiden akkuja. Tällaista ta-
kuuta ei välttämättä ole uusiin tie-
tokoneisiin saatavilla.

Ekologinen ratkaisu
Suomen lukioiden tietokonehan-
kinnat tuottavat vuosittain yli vii-

Käytetyt tietokoneet ovat ympäristöteko ja usein myös uusia edullisempia.  
Monella on kuitenkin virheellinen mielikuva laadusta. Entä sitten, jos tuleekin 
ostaneeksi laitteen, jonka akku on lopussa ja teknologia vanhentunutta? 

teksti maiju korhonen  kuva marko paakkanen

den miljoonan kilogramman hiili-
dioksidipäästöt. Suhteutettuna uu-
den auton päästöihin tämä vastaa 
lähes 3 000 henkilöauton vuosit-
taisia hiilidioksidipäästöjä. Hank-
kimalla käytettyjä tietokoneita, nä-
mä päästöt voidaan välttää, jopa ra-
haa säästäen.

Kuopion kaupungin lukio-ope-
tuspäällikkö Jukka Sormunen ker-
too käytettyjen tietokoneiden tuke-
van myös nuorten arvomaailmaa.

– Nuoret arvostavat sitä, että 
teemme ekologisia valintoja. Posi-
tiivisen palautteen määrä on yllät-
tänyt meidät iloisesti. Kierrätetyn 
tuotteen käyttäminen on jopa brän-
dikysymys siinä, missä merkkituot-
teiden käyttö oli aiemmin.

Sormunen pitää käytettyä tieto-
konetta jopa parempana vaihtoeh-

tona kuin uutta, koska vanhemmis-
ta malleista niin sanotut lapsusviat 
on korjattu takuuhuollossa. Lisäksi 
käytettyyn tietokoneeseen saa sa-
malla tapaa kolmen vuoden takuun. 
Hän onkin ollut Opinsysin kanssa 
tehtyyn yhteistyöhön enemmän 
kuin tyytyväinen.

– Kun syksyllä 2021 siirryttiin 
maksuttomaan toisen asteen ope-
tukseen, jouduimme miettimään 
hankintojamme uudesta näkökul-
masta. Halusimme paitsi edullisen 
vaihtoehdon lukioon hankittaville 
tietokoneille, myös kokonaisval-
taisen palvelun opiskelijoillemme. 

Kansantaloudellista hyötyä
Kuopion lukio-opetuksen palve-
lualue katsoi järkeväksi kilpailuttaa 
tietokoneet ja sen tuloksena päätyi 

käyttämään käytettyjä tietokonei-
ta sen sijaan, että Kuopion kaupun-
ki olisi ostanut kaikille opiskelijoil-
leen uudet tietokoneet. 

– Karkean laskutoimituksen mu-
kaan nykyinen toimintatapamme 
tuo meille 1,6 miljoonan euron 
säästön kolmen vuoden ajanjak-
solla. Se on mittaluokassaan erit-
täin merkittävä summa, Sormunen 
korostaa. 

Korhonen on Sormusen kanssa 
samaa mieltä kierrätyskoneiden 
kansantaloudellisista hyödyistä.

– Lukioiden tietokonehankinnat 
maksavat vuosittain noin 18 miljoo-
naa euroa. Ostettaessa uusia laittei-
ta suurin osa tuosta rahasta valuu 
ulkomaille, koska Suomessa ei val-
misteta tietokoneita. Kun lukio os-
taa käytetyn tietokoneen suoma-

laiselta yritykseltä koko rahasum-
ma jää Suomen talouteen, Korho-
nen sanoo.

Takuu on lupaus laadusta
Yleisen uskomuksen mukaan käy-
tetty laite on kuluneen näköinen. 
Tosiasiassa käytetty tietokone voi 
olla lähes uudenveroinen. Joskus 
sitä on vaikea erottaa jopa uudesta. 

Opinsys on määritellyt laatuvaa-
timukset, jotka myyntiin tulevien 
tietokoneiden on täytettävä. Se ta-
kaa koneiden korkean laadun. Pa-
ras palaute, jonka Opinsys on asiak- 
kaalta koskaan saanut koneen ul-
konäköön liittyen on se, kun asia-
kas soitti ja sanoi saaneensa Opin-
sysiltä uuden tietokoneen, vaikka 
oli tilannut käytetyn. 

– Tosiasiassa kaikki Opinsysin 

Lukiolaiskannettavat ovat käytet-
tyjä. Yrityksillä käytössä olleet lea-
sing-koneet, joita myymme, ovat ol-
leet vähällä käytöllä, minkä vuok-
si kulumajälkiä ei välttämättä ole. 

Opinsys antaa tietokoneisiinsa 
myös tuntuvan takuun.

– Myöntäessämme myymillem-
me tuotteille takuun otamme itsel-
lemme ikään kuin laitevalmistajan 
roolin ja siihen kuuluvan vastuun. 
Pystymme laskemaan koneiden vi-
kaantumisasteen ja antamaan sitä 
vastaavan takuun ja palvelut, mitä 
uuden laitteen valmistaja antaisi. 
Asiakkaan ei tarvitse miettiä, kuin-
ka monta ylimääräistä konetta hä-
nen tarvitsee ostaa, jotta kone kes-
tää lukiolaisen käytössä koko opin-
tojen suorittamiseen kuluvan ajan, 
Korhonen sanoo.

Kuopion kaupungin lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen on 
ollut tyytyväinen Opinsys Oy:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

Monet nuoret  
arvostavat sitä,  
että lukioissa teh-
dään ympäristöys-
tävällisiä valintoja.

A bitti on Ylioppilastutkin-
tolautakunnan kehittämä 
koeympäristö. Sen tarkoi-

tuksena on antaa halukkaille, pää-
asiassa lukion opiskelijoille, mah-
dollisuus tutustua ylioppilastutkin-
non koejärjestelmään. Lukiot hyö-
dyntävän järjestelmää muun muas-
sa kurssikokeita järjestäessään.

Ylioppilastutkintolautakunnan 
erityisasiantuntija Matti Lattu ker-
too, että tavoitteena on, että mahdol-
lisimman moni kone toimisi Abitti- 
järjestelmässä.

– Laitteen hankkijoita, eli koulu-
tuksen järjestäjiä, ohjeistetaan Yli-
oppilastutkintolautakunnasta tes-
taamaan Abitin toimivuus hankit-
tavassa laitteessa.

Abitti-kokeeseen osallistujan tie-
tokone käynnistetään USB-muistiti-

Ylioppilastutkinnon suorittaminen 
käy sujuvasti toimivilla laitteilla

kulla olevaan Linux-käyttöjärjestel-
mään. Useimmat tietokoneet toimi-
vat tällä käyttöjärjestelmällä, mutta 
eivät kaikki. Ainoa tapa varmistua 
tietokoneen yhteentoimivuudesta 
on käynnistää se Abitti-koejärjestel-
mään USB-muistitikun avulla. Li-
säksi tarvitaan tietyt tietokoneen 
liitännät Abitin käyttöä varten.

Abitti-käyttöjärjestelmä vaa-
tii tietokoneelta käynnistyäkseen 
x64-suorittimen ja vähintään 4 Gt 
keskusmuistia. Tarvittavia liitäntö-
jä ovat USB-liitin muistitikulle, Et-
hernet-verkkoliitäntä ja liitin kuu-
lokkeille. Lukioissa harjoittelu ta-
pahtuu yleensä langattomissa ver-
koissa. Siksi tietokoneen on hyvä 
olla kytkettävissä langattomaan 
WLAN-verkkoon.

Maksuttoman toisen asteen ope-

Varma valinta
n Suomen lukioiden tieto-
konehankinnat tuottavat 
vuosittain jopa yli viiden 
miljoonan kilogramman 
hiilidioksidipäästöt.

n  Hankkimalla käytettyjä 
tietokoneita päästöt  
voidaan välttää ja säästää  
samalla kustannuksissa.

n Opinsys Oy toimittaa 
asiakkailleen eliittisarjan 
käytettyjä laitteita, joilla 
on pitkä elinkaari.

n Suomalaisten koulujen 
digitalisaation avainroolissa 
ovat kuitenkin opettajat, 
jotka opastavat lapsia  
laitteiden käyttöön.

n Opinsys tukee, auttaa 
ja innostaa opettajia hyö-
dyntämään digitalisaation 
tuomia opetuskeinoja.

tuksen käyttöönoton myötä moni 
lukio joutui tarkastelemaan mate-
riaalihankintojaan uudesta näkö-
kulmasta. Tietokoneiden hankin-
nan ja ylläpidon siirtyessä lukioi-
den vastuulle mahdollistui käyttä-
jien arkea helpottavien ratkaisui-
den hakeminen. 

– Tähän tarpeeseen on nyt Abi-
tissa reagoitu ja järjestelmä on nyt 
helpompi asentaa suoraan tietoko-
neelle, jolloin tarve käyttää USB- 
tikkuja harjoittelussa poistui, Lattu 
toteaa.

Yleensä järjestelmän päivitysker-
toja on vuoden aikana kolme. Tie-
tokoneelle asennetun Abitin päivi-
tys on mahdollista myös tarvittaes-
sa automatisoida, jolloin opiskeli-
jan tai lukion ei tarvitse huolehtia 
USB-tikkujen päivityksestä.
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K aivosalan digitalisoituminen on 
ollut hitaampaa kuin muilla toi-
mialoilla, mutta alalla on tapah-
tumassa vääjäämätön muutos: 

teknologian kehitys luo ratkaisuja, jotka te-
kevät liiketoiminnasta entistä parempaa, 
ketterämpää ja kannattavampaa.

Yksi tällainen teknologinen toteutus on 
kehitetty Suomessa Kajaanin ammattikorkea- 
koulussa, joka tuo ratkaisuja muun muassa 
yhteen kaivosalan iänikuiseen ongelmaan, 
matkustamiseen.

KAMKissa luotu Future Mine -teknolo-
gia tuo kaivokset sinne, missä geologi tai 
muu vastaava asiantuntija 
on sillä hetkellä. Esimerkik-
si Helsingissä asuva geologi 
voi tutkia Etelä-Amerikassa 
sijaitsevan kaivoksen mal-
mivarantoja makuuhuo-
neessaan.

– Jos sinun pitää vierailla 
kaivoksilla Etelä-Amerikas-
sa, Australiassa ja Kanadas-
sa, niin tällä teknologialla 
voit tehdä sen yhden päi-
vän aikana, sanoo KAMKin 
johtava liiketoiminnan ke-
hitysasiantuntija Anas Al Natsheh.

Innovaatio on mullistava, eikä vastaavaa 
löydy maailmalta. Future Mine hyödyntää 
virtuaalista sekä lisättyä todellisuutta, joi-
den avulla asiantuntija näkee kaivoksen vir-
tuaalisen kopion, voi tarkastella sen tilan-
nekuvaa ja tehdä päätöksiä missä tahansa.

– Kaivoksilla on luonnollisesti pakko käy-
dä joskus, mutta matkustus minimoidaan 
luomalla digitaalinen kaksonen, lisää Future 
Mine -hankkeen projektipäällikkö ja tiimin-
vetäjä Jonna Kalermo-Poranen KAMKilta.

 
Valtava liiketoiminnallinen hyöty
Kalermo-Poranen painottaa, että teknolo-
gialla on haluttu tuoda uusi ulottuvuus kai-

vosten operatiiviseen toimintaan, suunnit-
teluun ja päätöksentekoon. Teknologian 
avulla asiantuntijat voivat katsoa samaa 
näkymää yhtä aikaa, saada päätöksenteon 
kannalta yksityiskohtaista tietoa ja dataa 
kaivoksesta sekä keskustella toimenpiteis-
tä. Päätöksenteko nopeutuu huomattavasti.

Tarkka data tukee päätöksentekoa
Perinteisesti alalla tehdään muutoksia 
markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen pe-
rusteella, mutta Future Minen avulla toi-
mintaa tehostavia muutoksia voidaan teh-
dä kaivoksesta saadun datan perusteella.

– Kaivoksesta saa VR-la-
sien näytölle niin paljon si-
sältöä kuin haluaa, joten 
toimintaa on helppo te-
hostaa merkittävästi, Ka-
lermo-Poranen jatkaa.

Liiketoiminnallinen 
hyöty voi olla valtava, sil-
lä nopean tilannekuvan ja 
tarkan datan saaminen aut- 
taa asiantuntijoita teke-
mään nopeita analyysejä. 

– Tällä teknologialla voi-
daan esimerkiksi estää suu-

ret työtapaturmat ja vahingot. Datan avul-
la voidaan tunnistaa, että jossain on ongel-
ma, sillä tekoäly analysoi dataa koko ajan, 
Al Natsheh sanoo.

Future Mine on vielä testausvaiheessa, 
mutta teknologia toimii todistetusti. Hank-
keessa ovat olleet mukana Kemin kaivos ja 
Sotkamo Silver, jotka ovat saaneet hyvän 
kuvan teknologian tuomista hyödyistä.

– Yhteistyökumppanit olivat ällistynei-
tä, kun he lähtivät mukaan. Yrityksissä on 
aiemmin unelmoitu tällaisesta teknologias-
ta, Kalermo-Poranen kertoo.

– Ala digitalisoituu vauhdilla, joten tällai-
sia ratkaisuja kohtaan riittää runsaasti kiin-
nostusta, Al Natsheh lisää.

Projektipäällikkö Jonna Kalermo-Poranen esittelee, kuinka Future Mine -teknologian 
avulla asiantuntija voi vierailla päivän aikana sijainnista riippumatta useassa kaivoksessa.

Kaivosteollisuus tunnetaan konservatiivisuudestaan. Se kuitenkin 
digitalisoituu siinä missä muutkin alat, ja kaivosalalla eletäänkin 
mielenkiintoisia hetkiä, sillä innovatiivisten toteutuksien  
odotetaan tuovan paljon uusia ja hyödyllisiä ratkaisuja.

Uusi teknologia luo 
ketterää kaivosalaa

T yöelämä muuttuu kovaa vauhtia 
ja työntekijöiltä vaaditaan jatku-
vaa oman osaamisen kehittämis-
tä. Ilman jatkuvaa oppimista on 

hankala menestyä tämän päivän työelämäs-
sä. Samalla vaatimustason kasvu on laitta-
nut yritykset koville: työntekijöiden koulut-
taminen ja oman osaajapulan ratkaisemi-
nen vievät koko ajan entistä enemmän se-
kä aikaa että rahaa. Ongelma koskee eten-
kin yritysten HR-osastoja, joissa kärsitään 
rajusti resurssipulasta.

Tästä syystä Haaga-Helian ammattikor-
keakoulu on kehittänyt uudenlaisen Aka-
temia-palvelun, joka tarjoaa yrityksille 
ratkaisun ongelmaan. Yksinkertaistettuna 
perehdytys ja koulutus ulkoistetaan Haa-
ga-Helialle, mikä antaa HR-osastoille aiem-
paa enemmän resursseja suoriutua muista 
tehtävistään. 

– Tällaisella palvelulla luodaan yrityk-
sille sekä kustannus- että aikasäästöjä, ki-
teyttää Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö  
Anne Bondaréw. 

Räätälöinti tahtotilan mukaan 
Bondaréwin mukaan Akatemian hienous 
piilee etenkin siinä, että koulutukset pysty-
tään räätälöimään yrityksen tahtotilan mu-
kaan. Kyseessä voi olla yhden päivän koulu-
tus tai vaikkapa jatkuva koulutus. Opinnot 
voidaan järjestää lähiopintoina, kokonaan 
verkossa, niiden yhdistelmänä tai asynkro-
nisena itseopiskelukurssina. Perehdyttämi-
seen voidaan käyttää myös mobiilioppimis- 
alustaa. Tarkoituksena voi olla niin uusien 
työntekijöiden perehdyttäminen työhön tai 
vanhan henkilökunnan osaamisen päivit-
täminen ja kehittäminen.

– Olennaisinta on, että pystymme teke-
mään yrityksille juuri sellaisen kokonaisuu-
den kuin he tarvitsevat.

Akatemian etuna on myös sen asiakas-

lähtöisyys: Akatemian oppialustalle koo-
taan kaikki valitut kurssit ja kaikki tarvit-
tava tieto, jota yritys tarvitsee. Asiakasläh-
töisyys näkyy lisäksi myös siinä, että yritys 
saa kaikki palvelut yhdeltä luukulta, kun 
koulutukset on keskitetty yhteen paikkaan, 
yhdelle alustalle.

– Tämä varmistaa myös sen, että kaikki 
työntekijät saavat saman laatuisen koulu-
tuksen. Monissa tapauksissa, kun koulu-
tusta ei ole keskitetty, toinen työntekijä voi 
saada huonon koulutuksen ja toinen hyvän. 
Tässä mallissa kaikki saavat tasalaatuisen 
hyvän, Bondaréw kiteyttää.

 
Kipukohdat tunnistetaan
Akatemian tarkoituksena on kehittää yri-
tysten liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, 
ja siksi palveluun on tuotu myös osaamis-
kartoitus, jonka avulla tunnistetaan yrityk-
sien kipukohtia.

Haaga-Helian tekemä osaamiskartoitus 
voi kertoa esimerkiksi, että yrityksen myyn-
tiosasto tarvitsee koulutusta nykyaikaisten 
myyntityökalujen käyttämiseen.

– Jos yritys haluaa, me kartoitamme hei-
dän tarpeensa ja luomme tulosten pohjal-
ta koulutusehdotuksen, Bondaréw kertoo.

Kurssit on hyvä suunnitella pedagogises-
ti oikein. Tässä Haaga-Helian opettajakor-
keakoulun tuoma digipedagogiikan tutki-
muksen ja koulutuksen korkea laatu koros-
tuvat. Akatemian lähtökohtana on, että kou-
lutuskokonaisuus luodaan yhdessä asiak- 
kaan kanssa. Yritykset saavat itse päättää, 
mikä on heille tärkeää ja millaista koulu-
tusta he haluavat antaa henkilökunnalleen.

– Alkusuunnittelun jälkeen me vastaam-
me henkilöstön koulutuksen toteuttamises-
ta, ja sen jälkeen yrityksille vapautuu rut-
kasti aikaa ja resursseja muihin hommiin. 
Näin resurssipulalle voidaan sanoa hyvästit, 
Bondaréw päättää.

Maailma ja työelämä muuttuvat vauhdilla, ja siksi perehdyttä- 
misen ja kouluttamisen merkitys kasvaa koko ajan. Tilanne on  
johtanut siihen, että HR-toiminnoissa kärsitään resurssipulasta.

HR-osastojen  
resurssit kuntoon 
akatemiapalvelulla 

Haaga-Helian Akatemiaan kuuluu osaamiskartoitus, jonka avulla tunnistetaan yrityksien 
kehityskohtia. Kun kehityskohteet ovat tiedossa, voidaan luoda koulutusehdotus.

teksti toni rajamäki  kuva anu kovalainen

teksti toni rajamäki  kuva haaga-helia

“
Future Mine  
tuo kaivokset  
sinne, missä  
geologi sillä  
hetkellä on.


