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Koulutus

Koulutus on miekka ystävällisen  
yhteiskunnan puolesta – yhteiskunnan, 
jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi.  
Puheenvuorossa Yacine Samb. s.2
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| Lue myös  
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OLEN JOUTUNUT taistelemaan tieni jyrk-
kien ennakkoluulojen, ulkopuolelle sulke-
misen sekä syrjimisen halki tähän asemaan 
ja paikalleni yhteiskunnassa. Minulla on vii-
mein ääni, jota kuunnellaan. Matkani tänne 
on syventänyt uskoani siihen, että yhteis-
kunta tarvitsee erilaisia ihmisiä ja heidän mo-
nipuolisia näkemyksiään. Jotta meidän ää-
nemme kantavat, tarvitsemme uteliaisuutta  
maailmaa, sen ihmeitä ja ilmiöitä kohtaan. 
Koulutus valjastaa diversiteetin potentiaalin, ja 
sen avulla yhteiskunnasta tulee moniäänisem- 
pi, viisaampi ja vahvempi. 
 
IHMISEN älykkyyden ja ih-
miskunnan historiaan jättä-
mien jalanjälkien kehitystä 
ei voida enää määritellä pel-
kästään kouluopetuksen 
kautta. Meidän tulisi kan-
nustaa itseämme ja muita 
uteliaisuuteen elämää sekä 
sen ilmiöitä kohtaan. Ilman 
koulutusta ja syvää itsetie-
toisuutta siitä, kuka on, voi 
syntyä tunne vieraantumi-
sesta. Tämä on alku monelle 
haastavalle ilmiölle yhteis-
kunnassamme. Ajattelen, et-
tä vieraantumisen tunne johtuu usein syväl-
lä olevasta epävarmuudesta, tiedostamat-
tomista ennakkoluuloista, ja ihmisen luon-
taisesta taipumuksesta hakea kuuluvuutta 
ja turvaa. Toisinaan oikaisemme uskomaan 
asioita, joita meille merkittävät ihmiset sa-
novat, ottamatta niistä selvää. Oppiminen 
on paikoitellen myös sopivaa kriittisyyttä 
kuultua kohtaan. Pelosta kumpuava erilai-
suuden vastustaminen ei palvele kestävän 
kehityksen tavoitteita ja ihmisoikeuksien 
toteutumista tasapuolisesti. Hengittävässä 
yhteiskunnassa erilaisuuteen suhtaudutaan 
uteliaasti ja oppimiseen mahdollisuutena.  

KOULUTUKSEN  päärooli on varmistaa jo-

kaisen äänen kuuluminen ja oikeudet yh-
teiskunnassa. Koulunkäynti ja kirjojen kon-
tekstin oppiminen ei ole yhtä kuin koulutus, 
vaan todellinen mahdollisuus on omaksua 
asioita, tehdä niistä merkityksellisiä ja an-
taa yksilölle mahdollisuus olla paras versio 
itsestään osallistumalla kestävän yhteiskun-
nan rakentamiseen. Globaalisti koulutuksel-
la on vavahduttava merkitys. Se mahdollis-
taa yksilön paremman työllistymisen, aut-
taa pääsemään eroon köyhyydestä, parantaa 
naisten ja lasten asemaa, edistää sukupuol-

ten tasa-arvoa ja korostaa 
valinnanvapauden merki-
tystä, jonka myötä voidaan 
saavuttaa yhteiskunnan ta-
loudellista kasvua.  

M O N I M U O T O I S U U S  on 
poikkeuksetta enemmän. 
Se on enemmän niin yh-
teiskunnassa kuin orga-
nisaatioissa ja työelämäs-
sä ylipäätään. Diversiteet-
ti luo kilpailuetua, antaa 
laajemman kyvyn katsoa 
maailmaa ja tekee yhtei-
söstä vahvemman. Diversi-
teetin avulla täytämme or-

ganisaation kulmat sekä muodot tasaisem-
min, ja voima muodostuu yhteisöstä itses-
tään. Ilman koulutuksen mahdollisuutta ja 
äänen antamista jokaiselle, kehitys ei palve-
le suurempaa tarkoitusta, vaan tiettyjen ih-
misryhmien etuja. Onnistuaksemme loista-
maan - organisaation tai yhteiskunnan tasol-
la - tarvitsemme monipuolista osaamista; ky-
kyä nähdä laajemmin ja enemmän. 

MINULLA ON ÄÄNI, jonka annan ystäväl-
lisen, uteliaan ja oppimisen nälkäisen yh-
teiskunnan puolesta. Yhteiskunta koostuu 
meistä, useista eri äänistä, joita ei tulisi hil-
jentää, vaan jatkuvan oppimisen keinoin en-
tisestään vahvistaa. 

Koulutus on miekka ystävällisen  
yhteiskunnan puolesta

Yacine Samb
Markkinointipäällikkö  
ja diversiteettijohtaja  
Google, Pohjois-Eurooppa06 4H-LIITTO 

Yrittäjyydellä 
työelämään

”Yrittäjyys on  
ehdottomasti yksi 
elämäni parhaista 
kokemuksista.”

”Sain rauhassa  
edistää opintojani, 
eikä tarvinnut  
pärjätä yksin."

4H-yrittäjä  
Venla Siltovuori

Opiskelija  
Amanda Kohmo 

Tekniikan alan koulutus 
avaa monia urapolkuja

Sini Pekki viimeistelee diplomi-insinöörin opintojaan Oulun yliopistossa. Hän kertoo, että opiskelu on kasvattanut itsevarmuutta.

S ini Pekki kertoo olleensa ai-
na kiinnostunut luonnon-
tieteistä. Kiinnostus teknii-
kan alaa kohtaan heräsi lu-

kioaikoina. Lopulta Tampereelta ko-
toisin oleva opiskelija päätyi valitse-
maan Oulun yliopiston jatko-opin-
topaikakseen. Tällä hetkellä hän 
opiskelee tuotantotaloutta ja sivuai-
neenaan lääketieteen tekniikkaa.

– Halusin maisemanvaihdoksen. 
Oulu tuntui luontevalta paikalta. 

Oulun yliopistossa kaikki alat lää-
ketiedettä lukuun ottamatta sijait-

sevat samalla kampuksella Linnan-
maalla. Verkostoituminen eri alojen 
opiskelijoiden kanssa on helppoa, 
mikä avaa mahdollisuuksia myö-
hemmin työelämässä. 

– Vasta opiskellessa tajusin, mitä 
mahdollisuuksia tämä tuo. Kursseja 
ja sivuaineita voi suorittaa lähes kai-
kista tiedekunnista, Pekki kehuu.

Itsevarmuutta opetuksesta
Pekin mukaan opiskeluaikana pa-
rasta on ollut yhteisöllisyys, joka 
näkyy opiskelijatapahtumien lisäk-

si myös henkilökunnan asenteissa. 
– Täällä näkee, että yliopistolla ol-

laan oikeasti kiinnostuneita opiske-
lijoista ja heidän hyvinvoinnistaan. 

Pekki kiittelee myös opintojen 
monimuotoisuutta. Pienryhmä-
opinnot, yrityksille tehtävät harjoi-
tustyöt ja nykyaikaiset opetusme-
netelmät kannustavat oppimaan. 
Myös korona-aikana opetus on jär-
jestynyt sujuvasti.

– Kursseilla on kannustava ilma-
piiri, jonka ansiosta olen saanut it-
sevarmuutta toimia työelämässä. 

Opiskelukavereiden kesken autam-
me toisiamme esimerkiksi kesätyön 
haussa, ja vanhemmat opiskelijat 
neuvovat mielellään nuorempia. 

Tekniikan opiskelija saakin usein 
jo ensimmäisenä kesätyönään tu-
tustua omaan alaansa esimerkiksi 
tuotantotehtävissä.

Kirjavat uramahdollisuudet
Pekki mainitsee kaipaavansa teknii-
kan alalle lisää naisia. 

– Luonnontieteistä kiinnostu-
neille tytöille suositellaan helpos-
ti lääketiedettä, mikä sinänsä on 
hienoa. Tekniikan ala on kuitenkin 
mainettaan monipuolisempi ja siltä 
voi työllistyä melkein mihin vain.

Diplomi-insinöörin tutkinto val-
mistaa monenlaisiin tehtäviin. Ura 
voi urjeta teollisuuden ja tuotannon 
johtotehtävien lisäksi esimerkiksi 
rahoitusalalla tai julkisella sektoril-
la. Tuotepäälliköt, asiantuntijat ja 
projektijohtajat ovat yleisiä nimik-
keitä diplomi-insinööreille. 

– Sivuainevalinnoilla voi vaikut-
taa mahdolliseen tulevaan työnku-
vaan paljon. Itse tähtään liikkeen-
johdon konsultin tehtäviin.

Naiset ovat toistaiseksi vähem-
mistönä tekniikan alalla. Pekki on 
kuitenkin tuntenut itsensä terve-
tulleeksi niin opiskeluaikana kuin 
työpaikallakin. 

– Tuotantotaloudessa Oulussa 
kolmasosa aloittaneista oli viime 
vuonna naisia. Yksin ei tarvitse olla.

Tällä hetkellä Pekki tekee diplo-
mityötään yritykselle kehitysinsi-
nöörin nimikkeen alla. Maaliskuun 
aikana valmistuva diplomi-insinöö-
ri siirtyy pian täysillä työelämään. 

– Oulun yliopistosta olen saanut 
hyvät valmiudet alalle. Kannustus 
ja tsemppaus kantavat pitkälle.

Pekki vinkkaa, että alavalintaa 
pohtiva lukiolainen voi tutustua 
eri tekniikan alojen kuvauksiin Ou-
lun yliopiston sivuilla. Ensimmäi-
set kaksi vuotta opinnoista ovat sa-
mankaltaisia alasta riippumatta ja 
pitkästä matematiikasta on hyötyä. 

– Tuotantotaloudessa pärjää kyl-
lä, vaikka ei olisikaan kirjoittanut 
matematiikkaa, fysiikkaa tai ke-
miaa. Se vaatii hieman enemmän 
työtä, mutta ei ole mahdotonta.

Tuotantotalouden diplomi-insi-
nöörin koulutus yhdistettynä laa-
jaan valikoimaan teknillisiä sivuai-
neita kasvattaa uramahdollisuuk-
sia entisestään. Pekin opiskeluka-
verit ovatkin päätyneet hyvin mo-
nenlaisiin tehtäviin tämän ansiosta.

Entä mitä opiskeluajasta jää eri-
tyisesti mieleen?

– Yhteisöllinen tunnelma tiivis-
tyy teekkarivapussa. Fuksina suo-
ritin oman teekkarikasteeni jäisessä 
avannossa, Pekki naurahtaa.

Oulun yliopiston koko koulutus-
tarjontaan voi tutustua verkossa.

Diplomi-insinööriksi pian 
valmistuva opiskelija Sini 
Pekki ponnistaa tekniikan 
alalle Oulun yliopistosta.  
Monitieteellinen ympä-
ristö edistää paitsi ura-
haaveita myös yhteisöl- 
lisyyttä kampuksella.

teksti elisa salama 
kuva tuuli nikki

Tekniikan ala  
on mainettaan 
monipuolisempi –  
siltä voi työllistyä  
miltei mihin vain.

CAREERIA 
Kumppanuudesta oppii  
opiskelijan lisäksi myös yritys 
  
SUOMEN TOIMITUS- 
JOHTAJAKOULUTUS 
Nykyajan johtajat haluavat  
kehittyä
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Laurea-ammattikorkeakoulun DigiPoint-hankkeen projektipäällikkö Pasi Hario uskoo,  
että itsensä johtaminen on työelämän taito, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

Digialustoilla tehtävän työn taitoja voi vahvistaa Laurea-ammatti-
korkeakoulun verkko-opinnoilla. Mielekkään työuran rakennus-
sarja -opintokokonaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
teksti elina teerijoki  kuva juha arvid helminen

Etätyön aika vaatii 
itsensä johtamista 
ja hyviä digitaitoja

V iimeistään etätyöbuumin myötä 
on alettu ymmärtää, miten suuri 
merkitys työssä on itsensä joh-
tamisella.

– Itsensä johtaminen on tulevaisuuden 
työelämätaito, jonka merkitys kasvaa, ker-
too DigiPoint-hankkeen projektipäällikkö 
Pasi Hario Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Hario uskoo, että siirtymä konttoriajas-
ta etätyöaikaan on alkanut. Ihmiset tulevat 
tekemään entistä suuremman osan töistään 
etäyhteyksien avulla, kun on nähty, että se 
jopa lisää työn tuottavuutta.

– Kääntöpuolena on, että työhönsä up-
poutunut etätyöläinen voi uupua. Levosta 
huolehtiminenkin on osa itsensä johtamis-
ta, Hario muistuttaa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on Digi-
Point-hankkeen puitteissa kehitetty verkko- 
opintoja, joissa voi perehtyä tulevaisuuden 
työelämätaitoihin. Ensimmäisenä valmis-
tunut Mielekkään työuran rakennussarja 
-opintokokonaisuus koostuu kolmesta eri 
osiosta: Osaajana tulevaisuuden työelämäs-
sä, Mielekäs elämä, motivoiva työura ja It-
sensä johtamisen työkalut. 

Yhteistyössä Mielenterveys Interventions 
-yrityksen kanssa tehty kokonaisuus hyö-
dyntää monipuolisesti esimerkiksi videoi-
ta, podcasteja, pelillistäviä tehtäviä ja käy-
tännön esimerkkejä. Hankkeen toisena uu-
tena kokonaisuutena suunnitellaan digitai-
tojen ja -työkalujen opintokokonaisuutta, 
joka rakentaisi rajapinnan hankitun osaa-
misen ja digiperusteisen työelämän välille.

Opinnot avataan kaikille
Laurea avaa Mielekkään työuran rakennus-
sarja -opinnot maaliskuun alussa ilmaiseksi 
kaikille, jotka haluavat kehittää työelämä-
taitojaan ja opiskella verkossa itsenäisesti. 

– Mielekkään työuran rakennussarja aut-
taa tunnistamaan ja sanoittamaan jo hankit-

tua osaamista, pohtimaan uran suuntaa ja 
treenaamaan itsensä johtamisen tekniikoita.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamas-
sa DigiPoint-hankkeessa kohderyhmää ovat 
toisaalta nuoret, toisaalta akateemiset työn-
hakijat. Laureassa on tunnistettu akateemis-
ten työnhakijoiden ryhmä, joilla on puut-
teita digitaidoissa: koulutus voi olla parin 
vuosikymmenen takaa, eikä tähänastinen 
työelämä ole tukenut digitaitojen ylläpitä-
mistä. Sen sijaan nuorten kohderyhmässä 
tavoitellaan nuoria työnhakijoita, joilla on 
vain toisen asteen tutkinto. 

DigiPointin työelämäopinnot eroavat 
tavallisesta kurssista siinä, että osallistujat 
pääsevät puolen vuoden opintojensa aikana 
kiinni työelämään yrityskumppanien avulla.

– Yrityskumppaneillamme on aito tarve 
tietyille digiympäristön ratkaisuille. Kysy-
mys on palvelumuotoilun ja ennakoinnin 
tyyppisistä tehtävistä. Voi puhua tulevai-
suusmuotoilusta, Hario kertoo.

Kumppanien avulla osallistujille räätälöi-
dään kehitystehtäviin liittyvät koulutuspa-
ketit. Opiskelijat saavat myös yritysmento-
rointia ja ohjausta samalla kun he käyttä-
vät taitojaan oikeiden haasteiden parissa.

Eräs yrityskumppaneista on ohjelmistoja 
koulutuksen tarpeisiin tekevä Eduix.

– Odotamme tältä yhteistyöltä paljon. 
Motivoituneet osaajat ja Laurean tuki pal-
velumuotoiluopinnoissa voivat tuottaa ai-
van uudenlaisia ideoita ja konsepteja vas-
tauksena haasteeseemme, sanoo kumppa-
nuusjohtaja Pauliina Halme Eduixistä.

Opinnot voi myöhemmin hyväksilu-
kea, jos opiskelija jatkaa opintojaan kor-
keakoulussa. Työelämään poluttuva opis-
kelija puolestaan saa osaamissertifikaatin. 
Parhaassa tapauksessa työ ja tekijä löytä-
vät toisensa yritykselle tehdyn työn myötä.

M etropolian ajoneuvo- ja kone-
tekniikan osaamisaluepääl-
likkö Pekka Hautala tietää, 
että insinööriksi valmistuvia 

opiskelijoita odottavat hyvät työmarkkinat. 
Tällä hetkellä kovin kysyntä on ohjelmisto-, 
automaatio-, autosähkö- ja sähköautotek-
niikan osaajista, mutta työpaikkoja riittää 
myös muilla aloilla. 

– Vuonna 2017 tekemämme selvityksen 
mukaan kaksi kuukautta aiemmin valmis-
tuneista opiskelijoistamme oli työttömänä 
ainoastaan viisi prosenttia. Muut olivat työl-
listyneet tai esimerkiksi jatkaneet opinto-
ja. Työllistyminen on pysynyt viime vuo-
sina pitkälti samalla, erittäin hyvällä tasol-
la, joskin korona on hie-
man hidastanut tutkin-
tojen valmistumista. 

Hyvän työllisyysti-
lanteen ohella teknii-
kan alat tarjoavat myös 
mielenkiintoisia työteh-
täviä, joissa pääsee ke-
hittämään uusia inno- 
vatiivisia ratkaisuja ja 
ratkomaan teknologisia 
haasteita. Yhä useam- 
min insinöörin työteh-
täviin linkittyy myös 
kestävä kehitys, kun yritykset kehittävät 
käyttämäänsä teknologiaa sekä tuotteita 
ja palveluita ympäristöystävällisemmiksi. 

Kestävän kehityksen näkökulma korostuu 
erityisesti Metropolian energia- ja ympäristö- 
tekniikan koulutusohjelmassa, josta valmis-
tuu muun muassa kiertotalouden ja hajau-
tetun energiantuotannon asiantuntijoita. 

Innovoimaan jo opiskeluaikana
Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä yritys-
ten kanssa, jotta koulutuksen sisällöt saa-
daan vastaamaan mahdollisimman hyvin 
työelämän muuttuvia tarpeita. 

– Hyvä esimerkki yritysten tarpeiden 
kuuntelemisesta löytyy rakennusalalta. 
Yritykset tarvitsivat kipeästi osaajia työn-

johtotehtäviin, joten rakennusmestarin tut-
kintokoulutus palautettiin ammattikorkea-
kouluun, Hautala kertoo.

Työelämälähtöisen opetuksen ohella 
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia 
kasvattaa osaamistaan yrityksille tehtävis-
sä TKI-hankkeissa, joita Metropoliassa on 
vuositasolla yli 100. Myös työharjoittelut, 
projektiopinnot ja opinnäytetyöt tarjoavat 
loistavan mahdollisuuden vankistaa opin-
noista saatua osaamista. 

Hautala nostaa esiin myös Metropoliassa 
ainutlaatuisen opiskelijoiden Garage-toi-
minnan, jota on pilotoitu oppilaitoksen auto- 
tekniikan formulatiimissä. Nyt tarkoitukse-
na on laajentaa Garage-toimintaa kaikkien 

muidenkin insinööritut-
kintojen yhteyteen. Lu-
vassa on muun muassa 
robotiikkaan, tekoälyyn 
sekä kaupunkiviljelyyn 
erikoistuvat Garaget.

– Formula-Garagen tii- 
mi koostuu noin kolmes-
takymmenestä auto-, 
sähkö- ja tietotekniikan 
opiskelijasta. He kehit-
tävät lukuvuoden aika-
na formula-auton alusta 
lähtien ja kisaavat sillä 

muiden eurooppalaisten korkeakoulujen tii-
mejä vastaan. Voittajan ratkaisee auton suo-
rituskyky ja tiimin insinööritiedon hallinta.

Metropoliassa voi suorittaa insinööritut-
kinnon ajoneuvotekniikan, bio- ja kemian-
tekniikan, energia- ja ympäristötekniikan, 
konetekniikan, maanmittaustekniikan, ra-
kennustekniikan, sähkö- ja automaatiotek-
niikan, talotekniikan, tieto- ja viestintätek-
niikan ja tuotantotalouden aloilla.

Tällä hetkellä Metropoliassa opiskelee yli 
8 000 tekniikan opiskelijaa, ja kevään yhte-
yshaussa jaossa on opiskelupaikat noin 2 000 
uudelle opiskelijalle. Tekniikan lähiopinnot 
pidetään pääosin Metropolian Vantaan Myy-
rmäen, Helsingin Myllypuron ja Espoon Ka-
ramalmin kampuksilla.

Insinööreille riittää kiinnostavia töitä nyt ja tulevaisuudessa. 
Tekniikan alan osaajat voivat muuttaa maailmaa esimerkiksi  
kehittämällä kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva metropolia

Insinööriosaamista 
tarvitaan aina

Työelämässä on kova tarve tekniikan alan osaajille, jotka haluavat luoda uusia innovaa-
tioita, edistää kestävää kehitystä ja muutenkin kehittää työelämää.

WWW.LAUREA.FI/MIELEKASTYOURA

“
Työllistyminen 
on pysynyt viime 
vuosina pitkälti  
samalla, erittäin 
hyvällä tasolla.

K un Veijo Mäkelä, 58, sai 
marraskuussa käteen-
sä irtisanomisilmoituk-
sen, tilanne tuntui tylyl-

tä. Elämältä tuntui putoavan poh-
ja, sillä takana oli 25 vuoden työu-
ra logistiikkakoordinaattorina Fin-
nairilla, eikä mielessä ollut visioita 
muusta ammatista. 

Jo tammikuussa Mäkelä kuiten-
kin tituleerasi itseään humoristises-
ti koululaiseksi. Hän oli aloittanut 
sähkö- ja automaatioalan perustut-
kinnon ja valmistuisi uuteen am-
mattiin joulukuussa 2022. 

Vantaan ammattiopisto Varia tar-

Irtisanominen voi tarjota  
uuden alun, eikä koskaan 
ole myöhäistä hakeutua 
uudelleenkoulutukseen. 
Ammattiopisto Varia tar-
joaa lomautetuille sekä 
työttömille lukuisia uusia 
mahdollisuuksia tarttua 
kiinni työelämään. 

teksti liisa joensuu 
kuva sanni hirvonen

joaa uraohjausta, joka avaa monille 
Mäkelän kanssa samassa tilanteessa 
oleville uusia ovia eri koulutusvaih-
toehtojen punnitsemiseen ja urien 
löytymiseen. Varian ura- ja työelä-
mäohjaaja Heli Tanninen keskuste-
lee asiakkaan kanssa ja tarjoaa kes-
kustelun pohjalta sopivia koulutus-
vaihtoehtoja. Ratkaisu löytyy aina 
yhdessä.

– Irtisanotun tai lomautetun on 
hyvä oivaltaa, että tietoa, taitoa ja 
kokemusta on karttunut koko työu-
ran ajan. Jokaisen asiakkaan aiempi 
koulutus ja kokemus huomioidaan 
opintoja suunniteltaessa. Jo hallus-
sa olevia taitoja ei tietenkään tarvit-
se opiskella enää uudestaan.

Ammatillisen koulutuksen kes-
to voi vaihdella parin viikon täsmä-
koulutuksesta osatutkinnon tai ko-
ko tutkinnon suorittamiseen. Esi-
merkiksi hoiva-avustajan koulutus 
on reilun puolen vuoden mittainen. 
Työllistäviä aloja ovat tällä hetkel-
lä logistiikan alat – etenkin kulje-
tustehtävät ja varastotyö – sekä so-
siaali- ja terveysala. Näiden lisäk-
si kiinteistöala ja elintarviketeolli-
suus työllistävät hyvin.

Monia tapoja opiskella
Tanniselle asiakas on aina keskiös-
sä. Ura- ja työelämäohjauksen pal-

velu joustaa asiakkaan mukaan, ja 
opiskella voi monella tavalla.

– Käymme läpi asiakkaan läh-
tötason ja kiinnostuksenkohteet. 
Usein paras ratkaisu on työsuhtee-
seen perustuva oppisopimuskoulu-
tus, Tanninen kertoo. 

Varia järjestää kaikille ammat-
tialoille oppisopimuskoulutusta, ja 
opiskelu tapahtuu pääasiassa työtä 
tekemällä. Alakohtaisesti opinnot 
ovat mahdollisia myös yhteistyös-
sä ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Kaikkiin ammatillisiin opintoi-
hin sisältyy työpaikalla oppimis-
ta opiskeltavan alan yritysten pal-
veluksessa. Tämä on erinomainen 
väylä työllistyä jo tutuksi käyneel-
le työnantajalle.

– Varia elää yritysten arjessa. 
Olemme kehittäneet uusia koulu-
tusratkaisuja irtisanotuille ja lo-

mautetuille yhdessä muun muas-
sa TE-palvelujen kanssa Aviapolis- 
alueen tarpeisiin. Meillä on yli 1 700 
yritys- ja työnantaja-asiakasta, mi-
kä tarjoaa opiskelijoillemme laajat 
mahdollisuudet työelämässä oppi-
miseen, Tanninen kehuu.

Ammatin oppii tekemällä
Mäkelä näkee Variassa alkaneet 
opintonsa uutena mahdollisuute-
na. Elämänmuutos tuli kohdalle ka-
rulla tavalla, eikä omasta tahdosta. 
Mäkelä on kuitenkin päättänyt, et-
tä asenne ratkaisee. Hän on ennen-
kin koetellut sitkeyttään, sillä lukio 
ja kauppaopisto tuli suoritettua ai-
kuisiällä iltalinjalla.

– Vielä joulukuun alussa tuntui, 
ettei elämästä tule mitään. Mutta 
kun sain kiinnostavan koulutus-
paikan sähköalalta, näen muutok-
sen enemmänkin uutena mahdol-
lisuutena kuin uhkana. 

Mäkelä kertoo valmistuneensa 
40 vuotta sitten sähköpiirtäjäksi, ja 
se antaa pohjaa uusiin opintoihin. 
Variaan hän pääsi NEXT-ohjelman 
kautta. NEXT on Finnairin muutos-
turvaohjelma, joka on rakennettu 
yhdessä TE-toimiston ja eri koulu-
tustahojen kanssa, Mäkelä kertoo.

– Tehtävissäni Finnairilla hankit-
tu osaaminen huomioidaan opin-

noissa eikä minun tarvitse opiskel-
la aivan kaikkea alusta asti. Uskon, 
että opintoihin kuuluva työelämäs-
sä toimiminen on ainakin tullut jo 
suoritettua. Olen intoa täynnä ja 
menossa suurin odotuksin kohti tu-
levaisuutta sähkö- ja automaatio- 
alalla, Mäkelä kiteyttää.

Ammattiosaamista voi aina päivittää ja halutessa vaihtaa myös toimialaa. Vantaan ammattiopisto Varian ura- ja työelämäohjaaja Heli Tanninen ohjaa opiskelija Veijo Mäkelää kohti uutta 
ammattia sähkö- ja automaatioalalla. Mäkelällä on kesällä edessä ensimmäinen työssäoppimisjakso uusissa työtehtävissä.

Ovet auki uudelle työuralle

“
On hyvä oivaltaa, 
että kokemusta,  
tietoa ja taitoa 
on kertynyt koko 
työuran ajan.

Osaamista 
voi päivittää
n Vantaan ammattiopisto 
Varia järjestää ammatillista 
koulutusta sekä nuorille 
että aikuisille.

n  Varia järjestää myös am-
matillista työvoimakoulu-
tusta, johon voi hakea, jos 
on joko työttömänä tai 
työttömyysuhan alla.

n Koulutusta järjestetään 
Hiekkaharjun, Koivukylän, 
Aviapoliksen sekä Myyr-
mäen toimipisteissä.

WWW.VARIA.FI
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tiksi. 4H:n kautta ensiaskel yrittä-
jyyteen on helppo ottaa pienellä ris-
killä. Virroilla 4H työllistää nuoria 
myös muun muassa Taimiteko-toi-
minnan kautta. Ohjelmassa istute-
taan taimia vanhoille suoalueille ja 
vahvistetaan näin hiilinieluja.

– 4H-yritykset ovat oikeita yri-
tyksiä. Toiminnassa edetään kui-
tenkin nuorten omilla ehdoilla ja 
heidän sitoutumisensa mukaises-
ti. Jotkut nuoret saavat yrittäjyy-
destä ammatin, toiset kesäajan ai-
kaisen, arvokkaan kokeilun. 

– Parhaimmillaan nuori yrittä-
jä on tiennäyttäjä, joka hyödyntää 
taitavasti sosiaalisen median eri 

kanavia markki-
noinnissa ja kou-
luttaa omalla esi- 
merkillään tätä 
kautta myös aikui-
sia yrittäjyyden 
saloihin, Viitasaari 
jatkaa. 

Siltovuori, Junes 
ja Liedes kannusta-
vat uusia yrittäjän- 
alkuja miettimään 
yritystä perustaes-
sa, mikä voisi olla 

toiminnan idea ja minkä parissa itse 
haluaisi työskennellä. Näiden kysy-
mysten pohjalta pääsee toiminnassa 
jo nopeasti ja varsin hyvin alkuun. 

– Tähän hommaan pääsee mata-
lalla kynnyksellä mukaan. Jos yrit-
täjyys ei tunnu omalle, siitä pääsee 
helposti myös pois. Yrityksen liike- 
idea voi syntyä vaikkapa harrastuk-
sen ympärille, Junes kiteyttää

Ajoittaiset haasteetkaan eivät 
lannista rohkeita nuoria yrittäjiä, 
kun takataskussa on intoa ja paloa 
työn tekemiseen. 

– Yrittäjyyttä on hyvin monen-
laista ja tapoja toteuttaa sitä on 
monia. Itsestään joutuu antamaan 
työlle paljon, mutta siitä saa myös 
valtavan paljon takaisin, Siltovuori  
rohkaisee nuoria yrittäjänalkuja.

“

K eväällä alkaa monelle 
nuorelle tuttu kesätyö-
paikkojen haku. Nuor-
ten työhakemuksia vas-

taanottavat niin kunnat kuin yksi-
tyisenkin sektorin toimijat. Kesätyö 
on nuorelle usein ensimmäinen ko-
kemus työelämästä ja tärkeä näkö-
alapaikka työyhteisössä toimimi-
seen. Mutta mitä tehdä, jos työn-
haku ei tuota tulosta?

Yli 1 600 nuorelle ympäri Suo-
mea vastaus on ollut 4H-yrittä-
jyys. Omien palveluiden ja tuot-
teiden myyminen kannattaa, sillä 
4H-järjestö tukee nuorta niin yri-
tystoiminnan suunnittelussa, yri-
tyksen käynnistämisessä kuin pal-
velun markkinoinnissakin.

Monipuolisia palveluita
Järjestöyhteistyö kunnassamme on 
todella monipuolista ja yksi erin-
omainen osa sitä on 4H-yrittäjyys, 
kertoo Virtain kaupunginjohtaja  
Juha Viitasaari. Viitasaarella on ko-
kemusta 4H-yhteistyöstä myös ai-
emman työpaikkansa, Soinin kun-
nan kautta. Molemmissa kunnissa 
on tuettu 4H-yrittäjyyttä konkreet-
tisesti. Tuen avulla 4H-yrittäjänä on 
helppo alkaa tuottaa palveluita.

4H-yrityksen voi perustaa 13– 
28-vuotias nuori. Useimmiten yri-

Yrittäjyydellä 
työelämään

tystoiminnaksi valikoituu jokin 
palvelu, kuten siivous, pihatyöt 
tai eläintenhoito. Myös erilaisten 
tuotteiden valmistus ja myynti on 
suosittu yritysmuoto. 

– Kunnalle tämä tarkoittaa seu-
tua elävöittäviä palveluita, kuten 
vaikkapa pyörävuokrausta kesä-
kaupungissa. Tämä voi olla mat-
kailun kannalta merkittävä oheis-
palvelu, Viitasaari tuo esiin. 

4H-yritys paikkaa usein tarvet-
ta, joka ei välttämättä työllistäisi 
ihmistä kokoaikaisesti tai joka on 
muuten sesonkiluonteinen palvelu. 

– Tämän tyyppiset asiat ovat kui-
tenkin niitä, joissa yritys on ko-
koaan suurempi. Joka kesä syntyy 
palveluita, joita kukaan ei ilman 
4H-yrittäjyyttä tulisi tarjonneek-
si, Viitamäki kiteyttää. 

Nuoren yrittäjyys elävöittää ko-
ko kunnan palvelukenttää. 4H-yri-
tys tuottaa täyttä palvelua siinä 
missä muutkin yritykset.

Intohimosta tulonlähteeksi
19-vuotiaalle Venla Siltovuorelle 
luonto ja metsässä liikkuminen on 
aina ollut tärkeä harrastus. Yritys-
idea muotoutui luontevasti intohi-
mon ympärille. 4H-yritys Villit Juu-
ret myy villiruokatuotteita ja perin-
neleivonnaisia Joensuun seudulla. 

– Ennen yrittäjyyttä otin tuntu-
maa toimialaan tekemällä tilauksia 
tutuille ja olemalla mukana myyn-
titapahtumissa, Siltovuori kertoo.

4H-järjestö tuki aloittelevaa yrit-
täjää yritysidean hahmottelussa ja 
toteutuksessa. Siltovuori kannustaa 
rohkeasti ottamaan yhteyttä järjes-
töön, sillä apua saa kaikkeen yrittä-
jyyteen liittyvässä. 

– Olen tekevä ihminen ja kaipa-
sin elämääni mielekästä työtä. Nyt 
voin ansaita lisätuloja mielenkiin-
non kohteitani hyödyntäen. Erikoi-
set tuotteet, kuten pettusipsit ja 
nokkosvohvelit, herättävät asiak- 
kaissa kiinnostusta. Valikoimaan 
kuuluu myös perinteisempiä herk-
kuja, kuten karjalanpiirakoita, vat-
ruskoja ja rieskoja. 

– Myyntitapahtumassa analysoin 
asiakasta ja kokeilen, mistä naruis-
ta kannattaa vetää.

Asiakaskohtaamiset ovatkin nuo-
ren yrittäjän mielestä työn parasta 
antia. Siltovuori tiivistää 4H-yrittä-
jyyden edut niin, että tienaaminen 
on kivaa, mutta merkityksellisintä 
on kohdata tyytyväisiä asiakkaita ja 
tehdä juuri sitä mitä itse haluaa. Vil-
lit Juuret on palkittu vuoden 2019 
parhaana 4H-yrityksenä. 

– Yrittäjyys on ehdottomasti yk-
si parhaista kokemuksista elämäs-
säni. Se on opettanut hirveän pal-
jon, ja on ollut iloinen yllätys, kuin-
ka hyvin olen tällä tiellä pärjännyt, 
Siltovuori iloitsee.

Yhdessä yrittäjyyteen
4H-yritys perustetaan paikallisen 
yhdistyksen avulla, ja nuori liittyy 
samalla 4H-järjestön jäseneksi. Pai-
kallisyhdistykseltä nuori saa yri-
tyskoulutuksen, jossa jaetaan tie-
toa muun muassa yrityksen mark-
kinoinnista, taloudesta, kirjanpi-
dosta ja verotuksesta. 4H-yrittäjyy-
teen voi lähteä mukaan myös kave-
rin kanssa, kuten Johannes Junes 
ja Jyri Liedes tekivät.

– Olin miettinyt jo pidemmän 
aikaa 4H-yritystä. Juttelin Jyrille 
asiasta ja hän innostui myös. Ke-
väällä kävimme tapahtumassa, jos-
sa sai tutustua 4H-yrittäjyyteen. 
Tapahtuman jälkeen innostuimme 
molemmat ajatuksesta ja perustim-

Kesätyöt nuorille voivat olla kiven alla. Yksi vaihtoehto on työllistää itse  
itsensä 4H-yrittäjänä. Parhaimmillaan yrittäjyys antaa tuloja nuorelle,  
tukee työelämään siirtymistä sekä tuo elinvoimaa koko kunnalle. 

teksti elisa salama    kuva lasse simpanen ja jenna ronkainen

Nuoret yrittäjänalut  
Johannes Junes ja 
Jyri Liedes tarjoa- 

vat asiakkailleen  
piha- ja kunnos- 

tustöitä. 

Venla Siltovuoren yrityksen valikoimiin kuuluvat villiruokatuotteet ja 
perinneleivonnaiset. Erikoistuotteet kiinnostavat myös asiakkaita. 

me omat yritykset, Junes kertaa. 
Paikat paremmaksi -yritys tar-

joaa piha- ja kunnostustöitä yksi-
tyisasiakkaille ja taloyhtiöille. Ur-
heilullisille, 16-vuotiaille nuorille 
yrittäjille pihatöiden teko on mie-
luista puuhaa. Hyvä fyysinen kunto 
ja reipas ote tekemiseen ovat aut-
taneet yrityksen toiminnassa. Työn 
mielekkyyttä lisää myös mahdolli-
suus vaikuttaa omiin työaikoihin.

– Parasta on ollut ehdottomas-
ti vastuun ottaminen sekä töistä, 
asiakastyytyväisyydestä että yh-
teydenpidosta esimerkiksi isän-
nöitsijään, Liedes sanoo.

Yrittäjyyden haastaviksi puo-
liksi Siltovuori lis-
taa työn, joka joh-
taa välillä lyhyisiin 
yöuniin toritapah-
tumien edellä. 

– Uskomalla it-
seeni pysyn opti-
mistisena, ja yleen-
sä myyntikin sujuu 
sen ansiosta hyvin, 
Siltovuori sanoo.

Junes ja Liedes 
kokevat, että ja-
kamalla yrittäjyy-
den taakan kahden kesken huono-
ja puoliakin on vähemmän. Kum-
mankaan ei tarvitse olla työmaal-
la yksin ja yrityksen toimintaa voi 
myös suunnitella yhdessä. 

Kaikki kolme nuorta uskovat, et-
tä yrittäjyys kulkee mukana myös 
tulevaisuudessa. Junes ja Liedes ai-
kovat jatkaa 4H-yrittäjyyttä omien 
sanojensa mukaan "niin kauan, 
kuin hyvältä tuntuu”. Siltovuori 
puolestaan näkee yrittäjyyden jat-
kossa sivutulomahdollisuutena. 

Nuorten ehdoilla
Kaupunginjohtaja Viitasaari rohkai-
see nuoria kokeilemaan 4H-yrittä-
jyyttä. Yrittäjyys on varteenotetta-
va tapa työllistää itsensä ja miettiä, 
olisiko tehdystä työstä jopa amma-

4H-järjestö auttaa ja tukee  
nuoria kohti työelämää

n  Järjestö tukee nuorten  
kasvua työelämään sekä  
yrittäjyyteen.

n  Vuonna 2020 4H:n kautta 
työllistyi yli 6 700 nuorta.

n  Järjestön kautta nuoret 
pääsevät osallistumaan  
erilaisiin kurssi- ja kerho- 
toimintoihin. 4H:n kerhoja  
on joka vuosi noin 2 600 
ympäri Suomea. 

n  4H on valtakunnallinen, 
poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton nuorisojärjestö, 
jolla on yli 200 paikallista 
yhdistystä.

n 4H-järjestön visiona on  
tarjota kestävää kasvua  
tekemällä oppien. 

n  13–28-vuotiaat nuoret 
voivat perustaa 4H:n kautta  
yrityksen tai saada työn.

Yrittäjyys on 
ehdottomasti 
yksi parhaista 
kokemuksista 
elämässäni. 
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Terapeutiksi 
työn ohella
n Helsingin Psykoterapia- 
instituutin ratkaisukeskei-
nen lyhytterapeuttikoulu-
tus kestää kaksi vuotta.

n  Koulutus antaa taidot 
ratkaisukeskeisistä mene-
telmistä, välineitä oman 
työn kehittämiseen sekä 
uusia työtapoja asiakas- 
työhön ja johtamiseen.

n  Seuraava koulutus alkaa 
3.5.2021, ja se toteutetaan 
hybridimallisena korona-
pandemian ajan. Haku on 
meneillään juuri nyt.

Myymäläpäällikkö Toni Jokinen toimii oppisopimusopiskelija Marika  
Sinervon työpaikkaohjaajana K-Rauta Merituulessa, Espoossa.

S uomen Oppisopimusosaa-
jat ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja Virpi Spangar  
ja opetus- ja kulttuuri-

ministeriön opetusneuvos Mari  
Pastila-Eklund kertovat oppisopi-
muskoulutuksen soveltuvan mo-
niin tarpeisiin. Siten voi nimittäin 
suorittaa minkä tahansa perus-, 
ammatti- tai erikoisammattitutkin-
non, tutkinnon osan tai yksilöllisesti 
räätälöidyn opintokokonaisuuden. 
Opiskelija voi yhtä hyvin olla ensim-
mäistä tutkintoaan suorittava nuo-
ri tai työelämää jo nähnyt konkari.

– Oppisopimus soveltuu uuden 
työntekijän rekrytointivaiheeseen 
tai nykyisen henkilöstön koulutta-
miseen. Yrittäjä voi itsekin koulut-
tautua oppisopimuksella esimerkik-
si yrittäjän ammattitutkintoon tai 
johtamisen ja yritysjohtamisen eri-
koisammattitutkintoon. Yrityksen 
näkökulmasta oppisopimus tarjoaa 
joustavan tavan ylläpitää ja kehittää 
henkilöstön osaamista, työhyvin-
vointia ja yrityksen liiketoiminta- 

Oppisopimuksella vastataan 
työelämän tarpeisiin

mahdollisuuksia, Spangar kertoo.
Oppisopimuksella oppiminen 

tapahtuu pääasiallisesti työpaikan 
työtehtävien parissa, työpaikkaoh-
jaajan ohjauksessa. Oppilaitos seu-
raa ja arvioi koulutuksen etenemis-
tä, osallistuu opiskelijan ohjaukseen 
ja järjestää täydentävää koulutus-
ta sekä osaamisnäytöt työpaikalla.

– Oppisopimus soveltuu tilantei-
siin, joissa työpaikan olosuhteet ja 
työtehtävät tukevat tiettyyn tutkin-
toon tarvittavaa oppimista, työpaik-
ka pystyy sitoutumaan opiskelijan 
opettamiseen ja koulutettavalla on 
työpaikka tai yritys perustettuna. 

Opiskelijalle nimetään työpaikal-
ta ohjaaja, jonka oppilaitos koulut-
taa tehtävään. Yrittäjäopiskelija taas 
hankkii itselleen mentorin, jolla on 
tarvittava toimialan osaaminen oh-
jaajana toimimiseen. Mentoria voi 
etsiä Mentoripankki.fi-sivustolta. 

Koulutus räätälöidään
Oppisopimus.fi-sivustolle on kerät-
ty kattavasti tietoa oppisopimukses-

ta ja tutkintovaihtoehdoista. Pastila- 
Eklund suosittelee kysymään lisä-
tietoa koulutusvaihtoehdoista myös 
ammatillista koulutusta antavista 
oppilaitoksista. Oppilaitokset osaa-
vat kertoa oppisopimukseen liitty-
vistä oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta sekä sopivat työnantajan ja työn-
tekijän kanssa yhteistyössä, miten 
oppisopimus toteutetaan. 

– Keskustelut oppilaitoksen kans-
sa ovat työnantajille usein hedel-
mällisiä ja synnyttävät laajemmin-
kin ideoita henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen. Koulutuksiin on jat-
kuva haku, eli opinnot voi aloittaa 
milloin vain, Pastila-Eklund sanoo.

Työnantaja maksaa oppisopi-
musta suorittavalle työntekijälle 
TES:in mukaista palkkaa. Perus-
tutkintokoulutus on työnantajalle 
ja työntekijälle maksutonta, mutta 
ammatti- ja erikoisammattitutkin-
tokoulutuksista oppilaitokset voi-
vat periä opiskelijalta opiskelija-
maksun. Muita kuluja työnantajan 
maksettavaksi ei tule. Oppilaitos voi 
maksaa työpaikalle työntekijän oh-
jauksesta koulutuskorvausta. 

– Oppisopimus on kustannuste-
hokas ja joustava vaihtoehto sekä 
työnantajalle että työntekijälle. Sen 
avulla voidaan vastata työelämän 
nopeasti muuttuviin osaamistarpei-
siin, Pastila-Eklund toteaa.

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työpaikoille joustavan  
ja kustannustehokkaan tavan hankkia osaavaa työ- 
voimaa ja päivittää nykyisen henkilöstön osaamista.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva patrik pesonen

Yrittäjä Nora Vuorio kertoo, että Helsingin Psykoterapiainstituutin ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti- 
koulutus syvensi ymmärrystä ihmismielestä ja antoi aineksia myös henkilökohtaiseen kasvuun.

Yksi vuosi voi muuttaa 
elämän ja uran suunnan

Työväen Akatemiassa opiskelleet Amanda Kohmo ja Olli Rahijärvi muistelevat avoimen väylän opintojaan lämmöllä.

T urun yliopistossa sosi-
aalitieteitä opiskelevan 
Amanda Kohmon opin-
topolulla on ollut yksi eri- 

tyisen tärkeä välietappi: Kauniai-
sissa sijaitseva Työväen Akatemia. 
Siellä vietetty lukuvuosi 2019–2020 
oli monipuolinen ja antoisa, ja se 
mahdollisti myös pääsyn korkea-
kouluun. Niin kutsutun avoimen 
väylän kautta tietotaitojaan kas-
vattanut Kohmo pääsi yliopistossa 
suoraan kakkosvuoden opintoihin 
ilman pääsykokeita. 

– Työväen Akatemia oli ikään 
kuin siirtymä lukiosta yliopistoon, 
sellainen välimuoto, mitä olin kai-
vannut. En päässyt lukion jälkeen 
korkeakouluun ja opiskelu avoi-
messa yliopistossa tuntui liian it-
senäiseltä pelkällä lukiotaustalla, 
Kohmo perustelee.

Kohmon opintosuunnitelmaan 
kuului muun muassa kolmen eri 
avoimen yliopiston opintoja sisäl-
täen niin sosiaali- ja kasvatustieteen 
opintoja kuin kieliopintojakin. Koh-
mon mukaan opetus oli toki perin-

teisen koulumaista, mutta armolli-
sempaa. Virheillekin oli sijaa. 

– Yhdestäkin kurssista sain hy-
lätyn, mutta se ei haitannut, koska 
uusimismahdollisuus oli olemassa. 
Jos yliopiston pääsykokeista saa hy-
lätyn, täytyy odottaa vuosi, että voi 
hakea uudestaan. Nyt sain rauhas-
sa edistää opintojani, eikä tarvin-
nut pelätä virheitä tai pärjätä yksin.

Motivaatio korkealla
Työväen Akatemian eri tieteenaloil-
la opiskelee paitsi yliopisto-opin-

noista unelmoivia ja välivuotta 
viettäviä nuoria aikuisia, myös alan-
vaihtajia. Yksi heistä oli Helsingin 
yliopistossa valtiotieteitä nykyisin 
opiskeleva Olli Rahijärvi. Kansan- 
opistovuosi tarjosi juuri niitä tieto-
ja ja taitoja, joita yliopiston ovien 
avautuminen vaati.

– Olin tehnyt töitä sosiaalialalla 
kymmenisen vuotta, kunnes päätin, 
että nyt pitäisi vaihtaa alaa. Oma jut-
tu löytyi valtiotieteistä. Kävin pää-
sykokeissakin, mutten päässyt si-
sään. Sitten löysin Työväen Akate-
mian. Siellä sain ohjausta akateemi-
seen opiskeluun, mikä oli jo pääs-
syt unohtumaan, Rahijärvi kertoo. 

Poliittista historiaa, valtio-op-
pia, viestintää, kieliä ja niin edel-
leen. Kaikkea tätä Rahijärvi opiskeli 
Työväen Akatemiassa lukuvuonna 
2018–2019 kerryttäen samalla myös 
opintopisteitä horisontissa häämöt-
täviä yliopisto-opintoja varten. 
Vähitellen myös luottamus omiin 
opiskelutaitoihin kasvoi ja alava-
lintakin vahvistui. 

– Itse en ole ollut koulussa mi-
kään suorittaja, päinvastoin. Kan-
sanopistossa löysin oikean, minul-
le sopivan vaihteen ja pystyin pi-
tämään sekä motivaation että ar-
vosanat korkealla. Matkan varrel-
la sain ohjausta myös alavalinnan 
suhteen, mikä oli positiivista. Tie-
sin kyllä, mitä tavoittelen, mutten 
tiennyt alasta paljoakaan.

Opiskelijalla on vapaus valita
Työväen Akatemian apulaisrehtori 
Ari Niemi mainitsee, että kansan- 
opistovuosi voi olla hyvä vaihtoeh-
to myös silloin, jos ei vielä tiedä, mi-
tä haluaa opiskella. Ei haittaa ollen-
kaan, vaikka unelmat ja urasuunni-
telmat olisivat auki.

– Tärkeintä on oman suunnan ja 
motivaation löytäminen sekä opis-
kelutaitojen kehittäminen.

Vaikka Työväen Akatemian pää-
paino on yhteiskunta- ja käyttäyty-
mistieteissä sekä humanistisissa ai-
neissa, oma suunta voi löytyä myös 
niiden ulkopuolelta. Tieteenalaa voi 
vaihtaa jopa kesken opintojen.

– Minun ryhmässäni moni hyp-
päsi esimerkiksi yhteiskuntatietei-
den puolelle. Vuosi on hyvä aika 
testata, mitä oikeasti haluaa. Mi-
nun kohdallani kiinnostus valitse-
maani alaa kohtaan vain vahvistui, 
Kohmo kertoo.

Moni nuori myös empii hakemis-
ta korkeakoulujen ensikertalaiskiin-
tiön tähden. Pelko on kuitenkin tur-
ha: Työväen Akatemiassa tai mis-
sään muussakaan kansanopistos-
sa opiskelu ei vie kyseistä oikeutta. 
Kansanopiston opiskelija saa myös 
täyden toisen asteen opintotuen. 

– Tutkimustemme mukaan val-
taosa opiskelijoistamme on pääty-
nyt yliopistoon. Työväen Akatemia 
on hyvä paikka kokeilla eri aloja ja 
etsiä omaa juttua, Niemi linjaa.

Monen opiskelijan opintie 
on kulkenut Kauniaisissa 
sijaitsevan Työväen Aka-
temian kautta. Kansan- 
opistossa voi etsiä omaa 
juttua, kokeilla eri aloja  
ja suorittaa avoimen  
väylän yliopisto-opintoja. 

teksti maria paldanius 
kuva patrik pesonen

“
Sain opiskella  
rauhassa, eikä  
minun tarvinnut 
pärjätä yksin tai 
pelätä virheitä.

Uusia valmiuksia lyhytterapeuttikoulutuksesta

Y rittäjä Nora Vuoriota on 
aina kiinnostanut ihmis-
mieli kaikkine sen tun-
teineen, ajatuksineen ja 

uskomuksineen. Vuorio on pyörit-
tänyt omaa valmennusyritystään 
pian kymmenen vuotta ja laajenta-
nut toimintaa fitness-lajeista mie-
len hyvinvoinnin valmentamiseen. 
Tarpeellisia työkaluja hän on saanut 

mind coaching -kurssista sekä kak-
sivuotisesta, ratkaisukeskeisestä ly-
hytterapeuttikoulutuksesta.

– Haluan ymmärtää kehon ja mie-
len yhteyttä ja auttaa asiakasta löy-
tämään yksilöllisiä ratkaisuja elä-
mänlaadun kehittämiseen. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 
on matalan kynnyksen terapiaa, jo-
ka käsittää yleensä alle kymmenen 

Yrittäjä Nora Vuorion 
tarve ymmärtää ihmis-
mieltä syvemmin sai hä-
net hakeutumaan lyhyt-
terapeuttikoulutukseen.

teksti r-l.sannemann  
kuva joona raevuori

käyntiä. Terapiassa ei liioin kaivel-
la menneisyyttä vaan keskitytään 
ihmisen voimavaroihin ja tulevai-
suuteen suuntaaviin ratkaisuihin.

Koulutuksen ansiosta Vuorio 
pystyy auttamaan asiakkaitaan laa-
ja-alaisemmin. Hänellä käy sekä te-
rapia-asiakkaita että personal trai-
ning -valmennettavia. Jotkut käyt-
tävät kymmenen tapaamisen koko-
naisuudesta osan terapiaan ja osan 
fyysiseen valmennukseen.

– Joskus fyysinen valmennus 
on vaihtunut terapiaksi, kun asia-
kas on huomannut haasteita enem-
män mielessä kuin kehossa.

Vuorion mielestä ratkaisukes-
keisten menetelmien osaaminen 
sopii mihin tahansa ihmistyöhön. 
Koulutuksessa olikin mukana run-
saasti opetusalan sekä sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia. 

Kysymällä eteenpäin
Vuorio kiittää koulutusta hyvin rää-
tälöidyksi. Lähiopetuspäiviä oli ker-
ran kuussa ja niiden välillä oli tehtä-
viä ja kirjallista opiskelua. Työtapoja 
harjoiteltiin pienryhmissä ja omassa 
arjessa. Lisäksi jokainen työskenteli 
harjoitusasiakkaiden kanssa ja osal-
listui ryhmätyönohjaukseen.

Erityisen hyödyllisenä Vuorio pi-
tää saamiaan työkaluja, joilla asiak-
kaan pinttyneitä käsityksiä voi haas-
taa. Esimerkiksi kouluarvosanojen 
käyttö auttaa asiakasta arvioimaan 
tunnetilansa voimakkuutta ja aset-

tamaan uuden tavoitteen. 
– Tärkeää on lähteä liikkeelle on-

nistumisten ja positiivisuuden kaut-
ta. Huomio kiinnitetään asioihin, 
jotka toimivat jo nyt, ja vasta sen 
jälkeen mietitään, millaisia taitoja 
vielä tarvitaan tavoitteeseen pääse-
miseksi, Vuorio valaisee.

Lopulta asiakas auttaa itse itsen-
sä ulos vaikeasta tilanteesta. Lyhyt-
terapeutin tehtäväksi jää esittää oi-
keita kysymyksiä. 
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K umppanuustoiminta on jatkuvaa 
keskustelua yrityksen ja meidän 
välillä, kertoo Careeria Oy:n asiak- 
kuus- ja kumppanuuspäällikkö 

Marko Sinkkonen.
– Tehtävänämme on löytää työelämästä 

kumppaneita, joiden kanssa voimme mo-
lemmat kehittää toimintaamme ja hyötyä 
molemmin puolin. 

Careeria palvelee työelämää tarjoamalla 
monipuolisia, ajan hermolla olevia koulu-
tuspalveluita, joita voidaan räätälöidä asiak- 
kaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille 
Careeria mahdollistaa ammatillisen kehit-
tymisen ja uralla etenemisen tai kokonaan 
uuteen ammattiin valmistumisen. Valitta-
vana on yli 20 koulutusalaa ja noin 80 pe-
rus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

– Koulutusreformi mahdollistaa jous-
tavan koulutuspalveluiden tuottamisen. 
Voimme kuunnella asiakasta herkemmäl-
lä korvalla ja miettiä, mikä osio esimerkiksi 
esimiestyössä on se, jota halutaan kehittää. 
Voimme rakentaa lyhyempiä kohdennettu-
ja koulutuskokonaisuuksia. Tämä palvelee 
myös pienempiä yrityksiä, Sinkkonen sanoo.

Sinkkonen painottaa jatkuvan avoimen 
keskustelun merkitystä yritysten kanssa. 

– Kun pääsemme keskustelemaan työelä-
män kanssa säännöllisesti, voimme kuun-
nella toisiamme paremmin ja me voimme 
suunnitella koulutuksia paremmin ja työ-
elämän tarpeita vastaaviksi. Jatkuva yhtey-
denpito mahdollistaa myös muutostilanteis-
sa hereillä olon ja luo hyvät puitteet yhteis-
työn kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeet 
huomioiden, Sinkkonen toteaa.

Välineitä erilaisille urapoluille 
Korona-aika on näkynyt myös Careerian 
kumppanuustoiminnassa. 

– Olemme esimerkiksi tehneet yhteis-
työtä ilmailualan henkilöstön kehittämisen 

kanssa, ja nyt, kun alalta on tullut irtisano-
misuutisia, olemme voineet tarjota kump-
paneidemme avuksi konsernimme järjestä-
mää muutoskoulutusta, Sinkkonen sanoo.

Toiminta antaa välineitä myös työurien 
pidentämiseen ja työssäjaksamiseen. Op-
pisopimuskoulutuksen avulla työntekijä saa 
eväitä niin uraportaissa ylöspäin kuin sivut-
taissuunnassakin liikkumiseen. 

Kun antaa jotain, saa myös jotain 
Careerian kumppaneina on useita suuria toi-
mijoita, kuten HOK-Elanto, Varuboden Os-
la, HUS Asvia, Airpro, Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus, sekä Eezy- ja Resurssi-hen-
kilöstöpalveluyritykset. Yritykset voivat löy-
tää henkilökunnalleen tapoja kehittää osaa-
mista ja saada koulutettua työvoimaa. Opis-
kelijoille yhteistyö tarjoaa tilaisuuden oppia 
oikeassa työympäristössä.  

– HOK-Elannolla oli tarve saada asiakas-
palvelijoita palvelutorilleen. Työntekijöitä 
etsittiin Eezy-henkilöstöpalvelun kautta, 
mutta heitä ei löytynyt tarpeeksi. Muodos-
timme Eezyn kanssa yhteistyömallin, jossa 
osan koulutuksesta mahdollisti HOK-Elan-
to tarjoamalla tietoa, materiaalia ja työssä-
oppimispaikat. Opiskelijat pääsivät harjoit-
telemaan ammattia oikeassa ympäristössä, 
ja koulutuksen päätyttyä he olivat valmii-
ta töihin kauppojen palvelutoreilla, Sinkko-
nen kertoo onnistuneesta kumppanuudesta.

– Työelämäkumppanuudessa yritys tar-
joaa tietoa, taitoa ja oppimismahdollisuu-
den. Emme olisi yksin voineet toteuttaa 
koulutusta, mutta yhteistyössä saimme 
sen tehtyä. Kaikki antoivat ja kaikki saivat. 

Kun yrityksessä tiedetään, millaista osaa-
mista tarvitaan, Careeriassa mietitään, mil-
laisella koulutuksella tarpeisiin vastataan. 

– Olipa yritys suuri, pieni tai keskisuuri, 
räätälöimme sen tarpeisiin osia, jotka palve-
levat parhaiten yrityksen tarpeita.

Oppilaitoksen ja työyhteisön kumppanuustoiminnassa kehitetään 
osapuolien osaamista ja etsitään uusia toimintamalleja. Toimin-
nasta hyötyvät sekä oppilaitos, työyhteisö että opiskelija.

Kumppanuudesta 
oppii opiskelijan 
lisäksi myös yritys 

Oli kyseessä pieni, keskisuuri tai suuri yritys, Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö 
Marko Sinkkonen kehottaa antamaan kumppanuustoiminnalle mahdollisuuden. 

Jo yli 30 vuoden ajan toimineen Suomen Toimitusjohtajakoulun ajatus kiteytyy sen  
nimeen: tilanteita katsotaan toimitusjohtajan näkövinkkelistä. 

“

Valmentaja, sparraaja, mentori, kouluttaja, coach, fasilitaattori, 
konsultti – hyvällä kehittämiskumppanilla on monta nimeä. 
Osaavat ihmiset vievät suomalaisia yrityksiä eteenpäin. 
teksti ja kuva suomen toimitusjohtajakoulu

Nykyajan johtajat  
haluavat kehittyä

S uomen Toimitusjohtajakoulu on 
toiminut pk-yritysten johdon tuke-
na yli 30 vuotta. Moni johtamisen 
muotivirtaus on noussut ja laantu-

nut tuona aikana. Kasvavan pk-yrityksen 
kannalta olennaisen tunnistaminen on ol-
lut aina Toimitusjohtajakoulun ydintehtävä. 

– Yrityksemme perustajalla oli taito tun-
nistaa olennainen asiakkaan kannalta. Sen 
jälkeen meidän tehtävä on ollut huoltaa, uu-
distaa ja päivittää palvelujamme, kertoo yri-
tyksen toimitusjohtaja Sanna Leppänen.

Yrityksen etenemistä tukeva johtajana 
kasvaminen ja liiketoiminnan kehittämi-
nen muodostavat laajan kokonaisuuden, 
josta monialainen ja kasvava Toimitusjoh-
tajakoulun tiimi jaksaa inspiroitua.

– Autamme pk-yrityksiä etenemään ta-
voitteitaan kohti. Teemme työtä koulutus- 
ja valmennusohjelmissa, yritysten johto-
ryhmien kehittämisoh-
jelmissa ja erityisiin aihei-
siin pureutuvana asian- 
tuntijatyönä.

Vielä 15 vuotta sitten 
oululaisen valmennus-
yrityksen nimeä joskus 
ihmeteltiin. Sitä pidet-
tiin liian selkokielisenä, 
joskus vanhanaikaisena. 
Eiväthän johtajat halua 
kouluun. Nykyään nimi 
saa positiivista palautet-
ta, sitä pidetään epätyypillisen selkeänä. Se 
kertoo selvästi, millä asialla yritys on.

– Nykyjohtajat haluavat kouluun. Nuo-
rempi yrittäjä- ja johtajasukupolvi ei enää 
ylpeile sillä, että koko elämä on työtä ja yrit-
tämistä. He haluavat oppia johtamaan yri-
tystä niin, että elämässä on tasapaino ja voi-
mavaroja riittää muuhunkin. He ymmärtä-
vät, että jokaisen kehittyminen omassa roo-
lissaan vauhdittaa parhaiten koko yritystä. 

Tj-koulun nimi on auttanut valmennus-
yritystä pysymään valitulla reitillä. Tilantei-
ta katsotaan asiakasyrityksen toimitusjohta-

jan ja liiketoiminnan etenemisen vinkkelis-
tä. Mitä kaikkea tarvitaan onnistumiseen?

– Usein lähdemme liikkeelle yrityksen 
omistajien tahtotilasta. Onko omistajilla sel-
keä yhteinen käsitys omistamisesta ja yri-
tyksen tulevaisuudesta. Miten hallitus tu-
kee toimitusjohtajan onnistumista? Millai-
sessa kunnossa on operatiivista toimintaa 
ohjaava strategia tai tulevaisuuden suunni-
telma? Miten ihmisiä tuetaan onnistumaan? 

Ongelmien kanssa ei jää yksin 
Voimavaroja kuluttavia tilanteita tulee vas-
taan jokaiselle johtajalle. 

– Toimitusjohtajat kokevat myös yksi-
näisyyttä. Tuntuu, että kenenkään kanssa 
ei voi puhua kaikesta. Näkemyserojakin voi 
tulla hallituksen, johtoryhmän tai henkilös-
tön kanssa. Valmentaja ei asetu kenenkään 
puolelle. Liiketoiminnan sujuva etenemi-

nen on valmentajan pri-
oriteetti, kun yhteistä nä-
köalaa haetaan yhdessä.

Jokainen yritys on eri-
lainen. Tj-koulun kanssa 
yhteistyö alkaa huolelli-
sella perehtymisellä ja 
työnjaosta sopimisella. 

– Kannettu vesi ei py-
sy kaivossa. Vastaamme 
prosessista, jonka kes-
kiössä ovat asiakkaat ja 
heidän tavoitteensa. Suu-

ri osa osaamisestamme kätkeytyy proses-
siin, tapaan kuljettaa tekemistä eteenpäin.

Asiakkaan kokemusta hyödyntävällä ja 
ihmisten osallistamiseen perustuvalla oh-
jatulla työskentelyllä on hienoja nimiä. Toi-
mitusjohtajakoulussa muun muassa fasili-
tointi ja coaching ovat välineitä monipuo-
lisessa menetelmäpakissa.

– Palkitsevinta on tehdä pitkään yhteis-
työtä yrityksen eri vaiheissa. Perheyrityk-
sissä olemme tukena myös sujuvassa suku-
polvenvaihdoksessa. Osaavat ihmiset vievät 
yritystä eteenpäin, sukupolvesta toiseen.

Enää ei ylpeillä 
sillä, että koko  
elämä on työtä 
ja yrittämistä.  

teksti vilma timonen  kuva sanni hirvonen

Lukioissa piilee paljon 
potentiaalia. Yhteistyö 
yritysten ja lukiolaisten 
välillä on paitsi kurkistus 
työelämään, myös hyvä 
tilaisuus vaikuttaa työn-
antajakuvaan sekä toimi-
alojen työllisyyteen. 

teksti elisa salama 
kuva patrik pesonen

U usi opetussuunnitel-
ma astuu voimaan lu-
kioissa elokuussa 2021. 
Suunnitelmaan on kir-

jattu mukaan työelämälähtöisyys, 
joka tuo työelämän osaksi lukioi-
den arkea. Helsingin kaupungin 
koordinoima Tunne Työ 2.0 -han-
ke tukee lukioita yritysyhteistyön 
kehittämisessä.

– Kun työelämässä tarvittavat 
taidot tuodaan osaksi koulun ar-
kea, siitä hyötyvät kaikki. Yritys-
yhteistyö auttaa myös miettimään 

Projektipäällikkö Piritta Ekroth huomauttaa, että yritysten kannattaa viestiä oman toimialan mahdollisuuksista jo lukiolaisille, sillä he ovat tulevaisuuden työvoimaa.

tulevaa ammattia konkreettisem-
min, taustoittaa hankkeen projek-
tipäällikkö Piritta Ekroth.

Työelämä tutuksi
Ekroth korostaa, että työelämätai-
toja ei ole tarpeen mystifioida. Ky-
se on aivan tavallisista asioista: neu-
vottelu- ja ryhmätyötaidoista, esiin-
tymiskokemuksesta ja asenteesta. 
Lukiolaiset ovat huomisen osaajia. 

– Ottamalla heidät osaksi työelä-
mää jo varhaisessa vaiheessa var-
mistamme, että heillä on tarvittavat 
taidot työelämään siirtyessä.

Myös lukion kanssa yhteistyötä 
tekevä yritys hyötyy monin tavoin. 
Lukiolaiset edustavat isoa ja osto-
voimaista markkinaa, ja heillä on 
käytännön kokemusta esimerkik-
si sosiaalisesta mediasta ja markki-
noinnista siellä. 

– Yritys voi yhteistyön avulla 
myös parantaa työnantajamieliku-
vaa tai houkutella tekijöitä osaaja-
pulasta kärsivälle alalle.

Yhteistyö voi olla esimerkiksi ta-
pahtuma, työnhakupaja tai yritys-
vierailu. Esimerkiksi Lahden lyse-
ossa on toteutettu kurssi, jossa si-

säisen yrittäjyyden kautta tunniste-
taan urheilijan osaamista. Helsingin 
Luonnontiedelukiossa taas opiske-
lija pääsee seuraamaan päiväksi it-
seään kiinnostavaa työtä. Lukiolai-
set saavat myös itse vaikuttaa yh-
teistyötoimintaan haastatteluiden 
ja kyselyiden kautta.

Kallion lukiossa kokemusta yri-
tysyhteistyöstä on runsaasti. Lehtori 
Annemari Untamala opettaa teat-
teria, joka tarjoaa luontevan väylän 
erilaisiin kumppanuuksiin. 

– Yhteistyötä voidaan tehdä esi-
merkiksi kulttuuritalon kanssa.

Untamala kiittelee hanketta väli-
neistä ja tuesta yritysyhteistyön jär-
jestämiseen. Hankkeen avulla työ-
elämälähtöisyyteen on saatu luotua 
selkeitä käytäntöjä. 

– Parhaimmillaan yhteistyö kat-
taa useita oppiaineita, jolloin hyö-
ty on monipuolinen.

Yhteistyön kautta opiskelijat 
ovat päässeet näkemään läheltä 
aloja ja ammatteja, joille he voisi-
vat tulevaisuudessa työllistyä. 

– On kullanarvoista kuulla suo-
raan ammattilaisen suusta, kuinka 
hän on asemaansa päätynyt. 

Untamala kannustaa lukion opet-
tajia ottamaan yhteyttä yrityksiin. 

– Kannattaa olla rohkeasti liik-
keellä. Etukäteen mietittyyn ideaan 
on helppo tarttua, hän vinkkaa.

Kumppanuudesta on hyötyä
Onnistuneella yhteistyöllä voi olla 
pitkäaikaisia vaikutuksia paitsi yk-
sittäiselle lukiolaiselle myös yrityk-
selle, toimialalle tai koko Suomelle. 

– Nuori voi saada kesätyön, yri-
tys parantuneen työnantajakuvan 
ja toimiala lisää osaavia työnteki-
jöitä, Ekroth tiivistää. 

Parhaassa tapauksessa lukiolai-
nen tuntee, että häntä arvostetaan 
osaajana Suomessa. 

Lukionuorilta löytyy kunnian-
himoa, osaamista ja ideoita, kun-
han heille annetaan mahdollisuus. 
Kumppanuus on mielekästä teke-
mistä molemmille osapuolille. Un-
tamalan opiskelijat pääsivät syksyn 
aikana tekemään ammattitasoista 
videotuotantoa yhdessä tapahtu-
matuotantoyrityksen kanssa. 

Ekroth kehottaa myös yrityksiä 
ottamaan yhteyttä lukioihin. Aito 
halu tehdä yhteistyötä vaikuttaa tu-

levaisuuden osaajien urapolkuun. 
– Kannattaa miettiä, mitä kump-

panuudelta halutaan puolin ja toi-
sin. Yhteisymmärrykseen keinois-
ta päästään varmasti.

Tämän päivän lukiolainen on 
tulevaisuuden työntekijä

Tunne Työ 
2.0 -hanke
n Kumppanuushanke luki- 
oiden työelämälähtöisen 
toimintakulttuurin, opinto-
jaksojen sekä työelämä- 
yhteistyön kehittämiseksi.

n Hankkeessa ovat mukana 
Helsinki, Espoo, Vantaa,  
Lahti, Lappeenranta, LAB- 
ammattikorkeakoulu sekä 
Nuori Yrittäjyys ry.



KOULUTUS MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu


