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Monia suomalaisia on opetettu pitämään osaaminen omana  
tietonaan. Susijengin valmentaja Henrik Dettmannin mielestä ajatus on 

nurinkurinen, sillä maamme hyvinvointi perustuu osaamiseen. s. s. 33
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tyy oppimista, oivalluksia ja osaa-
mista. Yleensä kaikki alkaa siitä, et-
tä jokin tekeminen ei tyydytä. Sil-
loin täytyy etsiä uusia toimintamal-
leja ja hakea pieniä voittoja. Pienet 
oivallukset ja voitot tuovat välitön-
tä mielihyvää, Dettmann korostaa. 

Dettmann kokee, että valmenta-
minen on oppimismatka ja dialogi, 
jossa tärkeintä on se, mitä pelaaja 
osaa, tietää ja tuntee – ei se, mitä val-

E n osaa mitään. Muut osaa-
vat enemmän. Minulla ei 
ole mitään taitoja. Kuulos-
taako tutulta? 

Moni aliarvioi oman osaami-
sensa. Jokaiselta löytyy kuitenkin 
runsaasti osaamista. Taitoja kart-
tuu niin työelämässä, arjessa, kou-
lussa, harrastuksissa, vapaa-ajalla 
kuin ihmissuhteissakin. Susijengin, 
eli Suomen koripallomaajoukkueen 
valmentaja Henrik Dettmann häm-
mästyy ja ilahtuu joka kerta, kun 
hän oppii jotain uutta tai hoksaa 
osaavansa jotain, mitä ei tiennyt 
osaavansa. Silloin hän kokee ole-
vansa elämässä kiinni.

– En pidä itseäni kovin lahjak-
kaana, pikemminkin lahjattomana 

– ja silti minä osaan ja opin. Liian 
usein elämässä keskustelu pyörii sii-
nä, mitä ihminen ei osaa. Valmen-
tajana kohtaan jatkuvasti tilanteita, 
joissa puidaan sitä, mitä pelaaja ei 
osaa. Valmennamme, jotta pelaajat 
kehittyisivät, mutta yhtä tärkeää on 
huomata jo kertynyt osaaminen. 
Kun huomaa osaavansa, siitä on 
hyötyä myös joukkueelle.

Dettmann tietää, mistä puhuu. 
Matka koulupudokkaasta matka-
toimiston työntekijäksi, hotellin 
respaksi, ATK-alan myyntineuvot-
telijaksi, pankkisektorin rahoitus-
päälliköksi ja koripallovalmenta-
jaksi on ollut sanalla sanoen mo-
nivaiheinen. Kokemus on opetta-
nut, että hyvän jakaminen on jouk-
kuehengen ja ihmisyyden perusta. 

– Oman osaamisen tunnistami-
nen on myös asenteesta – ja muiden 
asenteista – kiinni. Monia suoma-
laisia on opetettu pitämään osaa-
minen omana tietonaan. Se on ai-
ka nurinkurista, kun koko maan hy-
vinvointi perustuu osaamiseen. On 
kaikkien etu, jos muutkin alkavat 
tunnistaa osaamistaan.

Pieniä, suuria voittoja
Aikoinaan Dettmann sai myös huo-
mata, että jos luulee tietävänsä ja 
osaavansa kaiken, tuloksia ei synny. 

– Omassa elämässäni ja urallani 
on jatkuvasti tilanteita, joissa syn-

Tunnista oma osaamisesi
mentaja tietää tai uskoo tietävänsä.  

– Valmentaminen on enemmän 
oppimis- kuin opetustilanne. Se on 
tutkimusmatka, johon liittyy ylä- ja 
alamäkiä. En voi tietää, mitä pelaa-
ja todella osaa ennen kuin meille on 
syntynyt yhteinen kokemus.

Elämän vahvin draiveri
Jokaisella on osaamista, se täytyy 
vaan tunnistaa, ja siitä saa olla yl-

peä. Näin ajattelee Dettmann, joka 
on omassa elämässään saanut huo-
mata, että osaamisen takana on ai-
na myös oppimiskokemus.

– Osaaminen kasvaa kokemuksen 
kautta. Oppimista tukevat nöyryys, 
uteliaisuus, avoimuus ja rikas mieli-
kuvitus. Niitä kaikkia voi kehittää.

Yksi Dettmannin suosikkiter-
mejä on ”otsalohkon kärpäspape-
ri.” Jokainen voi kuvitella otsaloh-
konsa – tuon liikkeiden, muistin ja 
tunteiden käsittelyyn erikoistuneen 
aivoyksikön – tahmeaksi kärpäspa-
periksi, jossa on kiinni kaikki elä-
män varrella kertynyt osaaminen. 

– Jokaisella on monenlaista 
osaamista ja sitä ilmenee kaikilla 
elämän osa-alueilla. Elämän vah-
vimpia draivereita on se, kun huo-
maa osaavansa, Dettman kuittaa.

Sitra kannustaa suomalaisia huo- 
maamaan osaamistaan Osaami-
nen näkyviin -viikoilla 30.8.-12.9. 
Mukana on noin 300 yritystä, 
oppilaitosta, järjestöä ja julkista toi-
mijaa. Lue lisää osoitteessa: 
sitra.fi/osaaminennakyviin.

Jokaisella on monenlaista osaamista. On tärkeää tunnistaa oma osaaminen – ja siitä saa myös olla ylpeä, sanoo Suomen koripallomaajoukkueen valmentaja Henrik Dettman.

Osaaminen. Susi- 
jengin valmentaja 
Henrik Dettmann  
tietää, kuinka tärkeää 
onkaan tunnistaa oma 
osaaminen. Aihe on 
myös Osaaminen  
näkyviin -viikkojen 
keskiössä syyskuussa. 
TEKSTI      MARIA PALDANIUS

"Tämä sarjakuva saa ajattelemaan, että onpa vapauttavaa, 
kun ei tarvitse olla noin täydellinen!" - Henrik Dettmann.
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Suomen Diakoniaopistossa opiskelee rehtori Juha-Petri Niirasen mukaan vuosittain noin 3 000 opiskelijaa. Opiskelijoiden ikähaitari on hyvin laaja. 

JUHA ARVID HELMINEN

päiväiseen opiskeluun ovat pienet. 
– Meillä ei tarvitse suorittaa ko-

ko tutkintoa. Joskus työllistymiseen 
riittää, kun on osaamista vaikkapa 
kahvilapalveluista, Niiranen toteaa. 

Kaikkien kokkien ei tarvitse osata 
Michelin-tähden ravintoloiden me-

nyitä. Työpaikka voi irrota, kun osaa 
valmistaa tavallisen lounasravinto-
lan ruokalistan ruokia.  

Kohtaamisen ammattilaisia
Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa 
toimiva SDO kouluttaa osaajia ter-
veys- ja hyvinvointialoille sekä pal-
velualoille. Parhaiten se tunnetaan 
lähihoitajakoulutuksestaan. 

M oni liittää mielessään 
jatko-opinnot akatee-
miseen maailmaan, 
väitöskirjan tekoon 

tai ylemmän koulutusasteen tut-
kinnon hankkimiseen. Se on kui-
tenkin vain osa totuutta. Uutta op-
pia voi ammentaa kaiken tasoisen 
koulutuksen rinnalle. 

Noin 3 000 suomalaista hankkii 
vuosittain Suomen Diakoniaopis-
tossa eri alojen tutkintoja tai muuta 
täydennystä ammattiinsa työn ohes-
sa, opintovapaalla tai työttömänä 
ollessaan. Ammatillinen koulutus 

tarjoaa täsmäkoulutusta myös mo-
nille alanvaihtajille.

– Suoraan peruskoulusta tulleita 
on meillä alle puolet. Noin 60 pro-
senttia opiskelijoistamme on nuo-
ria aikuisia tai aikuisia, ikähaitari on 
18-vuotiaasta 60-vuotiaisiin. Heil-
lä on hyvin erilaiset taustat, kertoo 
Suomen Diakoniaopiston rehtori 
Juha-Petri Niiranen.  

SDO on eräänlainen yhteiskun-
nan hermokeskus. Se näkee nopeas-
ti piikit, jotka syntyvät työn tarpeen 
ja työn tarjonnan välisestä erosta eri 
toimialoilla. Työvoimapulan lieven-
täminen on opiston ydintehtäviä.

Uusia työllistymisnäkymiä
Koronapandemian aikana SDO on 
tarjonnut uusia työllistymisnäky-
miä muun muassa monille työttö-
mäksi jääneille taide- ja kulttuuri-
alan sekä matkailualan toimijoille, 
jotka ovat hakeneet muutosta aiem-
paan työuraansa. 

SDO:n koulutusohjelmat palvele-
vat myös monia, joiden polku työl-
listymiseen voi olla hyvin pitkä tai 
taloudelliset mahdollisuudet koko-

Ammatillinen koulutus tarjoaa 
valmiudet työskentelyyn

Suurin tarve työmarkkinoilla on 
juuri sosiaali- ja terveysalalla, erityi-
sesti ikääntyvien hoidossa. Jotta te-
kijöitä riittäisi tulevaisuudessa, SDO 
on lisännyt koulutustarjontaansa. 

– Käytännössä kaikki valmistu-
neet työllistyvät tai siirtyvät jat-
ko-opintoihin, Niiranen kertoo. 

Siihen, miten hyvin he viihtyvät 
ja pysyvät työssään, ei yksin oppilai-
tos voi vaikuttaa, vaan tarvitaan yh-
teistyötä työnantajien kanssa.

– Mitä paremmin työnantaja huo-
lehtii työoloista ja panostaa osaami-
sen kehittämiseen, sitä paremmin 
työntekijät viihtyvät.

Esimerkiksi päiväkotien työnte-
kijät kaipaavat oppia muun muas-
sa digitaitoihin, joita työ edellyttää. 
SDO on ollut mukana digitaitohank-
keessa vastatakseen huutoon. 

– Toistaiseksi Suomi on pysynyt 
hyvin ammatillisen koulutuksen ke-
hityksessä mukana. Silti on riski, et-
tä toiminta siirtyy sinne, missä on 
osaamista, ellei koulutuksen kor-
keasta tasosta pidetä kiinni. Meiltä 
voi valmistua noin kymmeneen am-
mattiin, joissa yhteisenä nimittäjä-

nä on asiakkaan kohtaaminen. Koh-
taamisen ammattilaisia tarvitaan lä-
hipalveluissa. Meidän koulutusalo-
jemme tuottamaa osaamista ei voi 
tuosta vaan ulkoistaa. 

SDO:ssa koulutus etenee jousta-
vasti yksilöllistä opintopolkua pit-
kin. Kun opiskelija joutuu itse poh-
timaan koulutustarpeitaan, sitou-
tuminen on vahvaa. Se näkyy myös 
oppimistahdissa: moni valmistuu 
SDO:ssa alkuperäistä suunnitel-
maa paljon rivakammin. 

Pankkivirkailijasta kokiksi
Ekaterina Karnaukhova, 31, muutti 
Suomeen nelisen vuotta sitten Ve-
näjältä. Uudessa kotimaassa oli 
opittava suomen kieli ja sen jälkeen 
löydettävä vielä uusi ammatti. Sen 
entinen pankkivirkailija hankki it-
selleen Suomen Diakoniaopiston 
Sturenkadun kampuksen kautta. 

– Suoritan ravintola- ja caterin-
galan perustutkinnon kahdessa 
vuodessa, vaikka opinnot kestävät 
normaalisti kolme vuotta. Valmis-
tun kokiksi. Nyt on iloinen olo ja kat-
son eteenpäin, Karnaukhova sanoo. 

Opinnot. Osaamisen 
täydentäminen tai 
alan vaihto ovat kovas-
sa nosteessa. Suomen 
Diakoniaopisto kou- 
luttaa kampuksillaan  
palvelun ammattilaisia. 
TEKSTI      HELEN PART TI YKSILÖLLINEN  

OPINTOPOLKU PITÄÄ  
MOTIVAATION 

TAPISSA. 

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampusella on käytössä Sanetiq- 
laite, jonka tavoitteena on toimia virusten ennaltaehkäisijänä.  
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joiden osaamista korona-ajan oma-
valvonnassa ja riskienhallinnassa. 

Koulutuksia syksyllä
Terveysturvallisuus-koulutussarja 
järjestetään 7.9.–16.11. Se on suun-
nattu ikääntyneiden palveluasumis-
ta ja tehostettua palveluasumista 
tuottavien yritysten esimiehille ja 
tiiminvetäjille. Koulutus rakentuu 
kahdesta kaikille avoimesta webi-
naarista ja kolmesta hybridimallil-
la toteutettavasta työpajapäivästä. 

– Työpajoissa työstetään riskin-
hallintaprosessin avulla omavalvon-
tasuunnitelma pandemian hallin-
taan. Tavoitteena on, että osallistu-
jat pystyvät luomaan konkreettisen, 
organisaatiolleen soveltuvan ohjeis-
tuksen. Henkilöstö on saatava osal-
listettua suunnitelman tekemiseen, 
noudattamiseen sekä päivittäiseen 
riskien arviointiin ja tunnistami-
seen. On myös tärkeä löytää mitta-
rit, joilla koulutuksen onnistumista 
voidaan arvioida.

Terveys. LAB-ammat-
tikorkeakoulun hallin-
noima Turvaa ja ter-
veyttä sote-yrityksille 
-hanke aloittaa syksyllä 
koulutukset. 
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

S uomessa kulkutaudit sekä 
maailmanlaajuiset pande-
miat eivät ole vuosikymme-

niin aiheuttaneet merkittävää ter-
veysuhkaa. Covid-19 muutti kuiten-
kin kaiken. Ensimmäinen aalto iski 
erityisen kovaa ikäihmisille hoito- ja 
hoivapalveluita tuottaviin yrityksiin. 
Useimmat eivät osanneet varautua 
pandemiaan tai reagoida oikein 
kriisitilanteessa. Monilta puuttui-
vat myös tarvittavat suojavarusteet.

LAB-ammattikorkeakoulussa leh-
torina ja koulutuskoordinaattorina 
toimivan Tarja Korpelan mukaan Päi-
jät-Hämeen sote-alan toimijat pyysi-
vät korkeakoululta apua kriisinhal-
linnan kehittämiseen.

– Hoito- ja hoivapalveluita tarjo-
avilla yrityksillä ja julkisilla toimi-
joilla ei ollut riittävästi tietoa, taitoa 
ja toimintavalmiuksia epidemian 

hallintaan. Pienemmillä hoivapal-
veluyrityksillä haasteena oli myös 
THL:n yleisluonteinen viestintä. Se 
ei tarjonnut riittävästi käytännönlä-
heisiä ohjeita, Korpela avaa.

Pandemiat huomioitava
Yhteistyössä alueen yritysten kans-
sa LAB-ammattikorkeakoulu kehit-
ti kaksivuotisen, ESR-rahoitteisen 
Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille 
-hankkeen. Tavoitteena on auttaa 
sote-organisaatiota kehittämään ris-
kienhallintaa ja omavalvontaa sekä 
ennakoimaan ja valmistautumaan 
tulevaisuuden terveysuhkiin. 

– Tarkoituksena on, että jatkossa 
palveluidentuottajien omavalvonta-
suunnitelmissa ja riskienhallinnan 
prosesseissa huomioidaan myös 
pandemiat. Riskienhallintaan tulee 
osallistua koko yrityksen henkilöstö. 
Johdon tehtävänä on varmistaa, et-
tä henkilöstöllä on riittävästi tietoa 
ja osaamista turvallisuuteen liitty-
vistä asioista, Korpela sanoo.

Vuoden alussa käynnistyneessä 
hankkeessa keskityttiin aluksi toi-
menpiteiden suunnitteluun ja ter-
veysturvallisuudesta tiedottami-
seen. Tulevana syksynä käynnisty-
vät terveysturvallisuus-teemaiset 
koulutukset, joissa parannetaan 
Päijät-Hämeen alueen sote-toimi-

Koulutuksesta työkaluja  
pandemian voittamiseen

Satakunnassa 
opitaan maalla, 
merellä ja ilmassa
Koulutus. WinNova kehittää yhteiskuntaa kou-
luttamalla ammattiosaajia työelämälähtöisesti.

W inNova kouluttaa Sata-
kunnassa ammattiosaa-
jia, jotka vastaavat todel-

lisen työelämän tarpeisiin. Taustal-
la on koulutusorganisaation vahvat 
siteet yritysmaailmaan. 

– Palveluasiantuntijamme tekevät 
tiivistä yhteistyötä yritysverkostom-
me kanssa, jolloin pysymme kartalla 
työelämän ja yhteiskunnan tarpeis-
ta. Näin osaamme kehittää koulutus-
ta vastaamaan suoraan yritysten tar-
peisiin, tekninen koulutuspäällikkö  
Jarkko Laine WinNovalta kertoo.

Työelämälähtöinen koulutus ja 
kyky reagoida nopeasti muuttuvan 
työelämän tarpeisiin näkyy opiske-
lijoiden hyvässä työllistymisastees-
sa ja työllistävien yritysten tyytyväi-
syydessä.

– Usein yrityskumppanimme ky-
selevät suoraan meiltä potentiaali-
sia työntekijöitä, ja opiskelijat pää-
sevät valjastamaan tuoreen osaami-
sensa yritysten tarpeisiin suoraan 

koulun penkiltä. Yritykset luotta-
vat ammattitaitoomme kehittää 
päteviä tekijöitä työelämään, jo-
ten tyypillisesti oppilaillamme riit-
tää kysyntää rekrytointimarkkinoil-
la. Meillä kasvetaan ammattiin jo 
opintojen aikana, Laine summaa 
koulutusorganisaation vahvuuksia.

Ura taivaalla?
WinNovan koulutustarjonta erottuu 
kansallisessa vertailussa edukseen 
monipuolisuudellaan. Ammattilai-
sia kasvatetaan myös harvinaisem-
mille aloille, kuten merenkulun ja 
ilmailualan tarpeisiin. Lentokone- 
asentajan koulutus antaa valmiudet 
muun muassa ilma-alusten määräai-
kais- ja käyttöhuoltoihin, laitevaih-
toihin, vikakorjauksiin ja muutostöi-
hin. Lentokonetekniikan tutkinnon 
avulla voi päästä toteuttamaan unel-
maansa lentokoneiden ja sen laittei-
den valmistusprosessien parissa. 
Vastuullisen tehtävän tutkintokri-

teerit ovat tiukat ja tarkoin säädellyt.
–  Olemme kolmas koulutusorga-

nisaatio Suomessa, joka on saanut 
toimivaltaiselta ilmailuviranomai-
selta PART-147-hyväksynnän, Lai-
ne sanoo ylpeänä.

Lentokoneasentajan perus- ja eri-
koisammattitutkintojen pariin ha-
keutuu oppilaita eri lähtökohdista. 

– Opinahjosta työllistytään muun 
muassa lentoyhtiöiden, huoltoyri-
tysten, puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen palvelukseen. Koulutus 
antaa hyvät valmiudet myös muihin 

WinNovan lentokoneasentajaksi opiskelevat pääsevät jo opiskeluaikana kiinni käytännön työtehtäviin.

hydrauliikan, hienomekaniikan ja 
pneumatiikan tehtäviin. Perus- ja 
erikoisammattitutkintojen lisäk-
si palvelemme työelämää järjestä-
mällä ilmailualan toimijoille huol-
tohenkilöstön lupakirjaan tähtääviä 
kokeita, Laine esittelee. 

Lentokoneiden parissa työsken-
telystä haaveileva voi hakea ura-
polulleen uutta suuntaa WinNo-
van jatkuvassa haussa tai jo kevään 
2022 yhteishaussa.

TEKSTI      MARI KORHONEN

• Toisen asteen koulu-
tusta Satakunnassa ja 
Vakka-Suomessa. 

• Noin 30 perustut-
kintoa, ammatti- ja 
erikoisammattitutkin-
toja sekä täydennys-
koulutuksia. 

WinNova

WINNOVA.FI/LEKO

W
IN
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VA

WWW.LAB.FI/PROJEKTI/TURVAA-JA 
-TERVEYTTA-SOTE-YRITYKSILLE
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Vastuukouluttaja Tanja Paasonen paitsi kouluttaa myös työskentelee 
eläintyöparin kanssa. Työparina toimivat muun muassa koirat ja aasit.

RIKU
 KYLÄ

eläimen hyvinvoinnista. Kun eläin 
voi hyvin ja luottaa ihmisiin, eläi-
navusteinen valmennus on kaikille  
turvallista.

– Kannustamme rakentamaan 
eläimelle sellaisen elinympäris-
tön, jossa se voi elää turvallisesti, 
luottaa omistajaansa ja tätä kaut-
ta myös vieraisiin ihmisiin. Sen 
jälkeen eläinavusteinen valmen-
nus on vuorovaikutusta eläimen, 
asiakkaan ja valmentajan välillä, 
Paasonen tähdentää.

Koulutuksen kehyksenä on rat-
kaisukeskeisyys: asiakas- ja voima-
varalähtöisyys, arvostava vuorovai-
kutus, luovuus ja huumori. Koulu-
tuskokonaisuuden suorittanut saa 
oikeuden käyttää eläinavusteisen 
valmentajan SFAT-tunnusta. Tun-
nus tulee sanoista Solution Focused 
Animal Assisted Therapy. 

– Koulutuksen jälkeen voi suorit-
taa Eläintyöpari-soveltuvuustestin 
oman työkoiran kanssa. Hyväksy-
tyn soveltuvuustestin jälkeen koira 
saa työskennellessään käyttää työ-
huivia ja valmentaja työliiviä, Paa-
sonen toteaa.

Eläimet. Eläinkuusikko tarjoaa ainutlaatuista koulutusta. Eläinavus- 
teisten valmentajien koulutuksessa eläin ei ole työkalu vaan työkaveri.
TEKSTI      MARJA PUUSTINEN

S uomessa valmistuu vuosit-
tain kymmeniä eläinavustei-
sia valmentajia, jotka halua-

vat työkaverikseen eläimen. Heitä 
kouluttaa Tanja Paasosen yritys 
Eläinkuusikko. Se syntyi Paaso-
sen oman eläinrakkauden pohjal-
ta. Kannustimina olivat myös pit-
kä työkokemus sosiaali- ja terveys-
alalta sekä omat havainnot eläinten 
vaikutuksesta ihmisiin.

– Koulutuksesta saa valmiudet 
tehdä eläinavusteista työtä sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalalla. Koulutus 
soveltuu myös green care -yrittäjille. 
Mukana on ollut niin sairaanhoita-
jia, psykoterapeutteja, opettajia ja 
eläinalan yrittäjiä kuin sosionomeja 
sekä puhe- ja fysioterapeuttejakin. 
He yhdistävät eläinavusteisuuden 
omaan ammattiinsa.

Koulutuksessa käydään läpi, mi-
ten eläinavusteisen työn turvallisuus 
ja ammatillisuus varmistetaan käy-
tännössä. Vajaan vuoden kestävä 30 
opintopisteen täydennyskoulutus ta-
kaa tavoitteellisen otteen eläinavus-
teiseen työskentelyyn. Mukaan voi 
hakea, vaikka ei vielä omista eläintä.

– Eläinavusteisessa työssä eläin ei 
ole kohde, jota ihmiset ohjaavat. Sen 

rooli on paljon enemmän ja kaikkea 
muuta. Eläin voi toimia keskustelun- 
avaajana, rauhoittajana, aktivoijana 
tai luottamuksen tuojana.

Eläinlaji asiakkaan mukaan
Eläinavusteisen valmentajan työ-
pariksi sopii mikä tahansa eläinla-
ji. Ammattitaitoon kuuluu sopivan 
eläinyksilön ja -lajin valinta kulle-

kin asiakkaalle. 
– Usein riittää, että eläin on läs-

nä. Eläimen lähellä oleminen tuo 
monille mielihyvää, vähentää stres-
siä ja auttaa keskittymään hetkeen. 
Lisäksi tilanteessa voi harjoitella 
monia tunne- ja käytännön taitoja. 

Tukee eläimen hyvinvointia
Paasonen korostaa, että valmen-
nuksen vaikuttavuus kumpuaa aina 

Työkaverina koira tai aasi

ELÄIMEN LÄHELLÄ  
OLO VÄHENTÄÄ 

STRESSIÄ. 

ELAINAVUSTEINENVALMENTAJA.FI

Valmennus on 
vuorovaikutusta
Urheilukoulutus. Kansainvälisesti arvostettu ja 
laadukas valmentajakoulutus tulee tänä syksynä 
osaksi pääkaupungin koulutustarjontaa.

M aailmassa on tällä het-
kellä kaksi korkeakoulua, 
jotka ovat saaneet urhei-

luvalmennukselleen International 
Council for Coaching Excellence eli 
ICCE:n Full Endorsement -tason au-
ditoinnin. Toinen niistä on Australias- 
sa, toinen on Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulun Vierumäen kampus.

Tänä syksynä Haaga-Helia aloit-
taa urheiluvalmentajien koulutta-
misen myös pääkaupunkiseudulla. 
Yhteistyötä tehdään urheiluseuro-
jen, lajiliittojen ja muiden sidosryh-
mien kanssa. Koulutuksessa profi-
loidutaan erityisesti huippu- ja kil-
paurheiluun.

– Tuodaan Vierumäellä hyväksi 
osoittautunutta, urheilijalähtöis-
tä valmennuksen koulutusta myös 
pääkaupunkiin, kertoo tutkintojoh-
taja Teppo Rantala.

Vuorovaikutus tuo tuloksia
Urheilijalähtöisyys tarkoittaa mo-
dernia, lajiosaamista laajempaa 

yksilön valmentamista. Sen tavoit-
teena on, että urheilija oppii tunte-
maan itsensä, kehittämään itseään 
ja osaamistaan kokonaisvaltaisesti, 
jatkuvasti ja nousujohteisesti.

Valmennusprosessissa huomioi-
daan koko ihminen. Liikuntataito-
jen lisäksi kohteena ovat muut fyy-
siset sekä henkiset ja sosiaaliset tai-
dot. Näin mahdollistuu yhä parem-
piin tuloksiin yltäminen ja itsensä 
ylittäminen tiukoissakin paikoissa.

Valmennus on vuorovaikutusta, 
jossa valmentaja auttaa urheilijaa 
löytämään omat vahvuutensa ja  
kehittämistarpeensa, kehittämisha-
lun ja menetelmiä kehittymiseen se-
kä jatkuvaan itsearviointiin. Samal-
la valmentaja kehittää myös itseään.

– Valmentaja ei voi vetää mitään 
roolia. Hänenkin on oltava oma it-
sensä ja noudatettava oman ammat-
titaitonsa kehittämisessä samoja pe-
riaatteita ja valmentaa samalla it-
seään ihmisenä, voimavaransa huo-
mioiden, Rantala toteaa.

Valmennuskulttuuria on suoma-
laisessa koulutuksessa jo vuosia ke-
hitetty tähän suuntaan. Kulttuurin 
muuttaminen vaatii pitkäjänteisyyt-
tä, sillä aloitteleva valmentaja tois-
taa usein valmennuksessaan samoja 
malleja, joilla häntä on valmennet-
tu. Opitun tiedon sisällyttäminen 
osaksi omaa toimintaa vie aikaa.

Valmentajalla on väliä
– Meillä kaikilla valmennukseen 
kytköksissä olevilla on vastuu vaalia 
urheilijakeskeisyyttä, ja omalta osal-

Urheilualan opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin.

tamme rakentaa turvallista toimin-
taympäristöä, Rantala painottaa.

Myös joukkueurheilija on yksi-
lö, jota valmennetaan hänen omis-
ta lähtökohdistaan käsin. Valmen-
tajakoulutus on aina myös johta-
jakoulutusta, joka alkaa itsensä  
johtamisesta.

Urheiluvalmennus ja seuratoi-
minta koskettavat suoraan satoja-
tuhansia suomalaisia viikoittain. 
Välillisesti vaikutus yltää jatkuvasti 
heidän läheisiinsä niin kotona kuin 
vaikkapa koulussa tai työpaikoilla. 

Urheilija ei voi muuttua eri ihmisek-
si muullakaan ajalla.

Lopulta vaikutuspiirissä olem-
me me kaikki, jotka vähääkään ur-
heilulle altistumme – olipa kysees-
sä kisakatsomo omalla sohvalla tai 
jälkikasvun kannustaminen kentän 
laidalla. Samalla otamme vaikut-
teita omaan käyttäytymiseemme.

Valmentajan käsissä on siis sekä 
urheilijan että hänen oma kehityk-
sensä, mutta myös koko kansalli-
nen itsetuntomme. Urheilijan val-
mentajalla on väliä.

TEKSTI      RI IT TA MIKKONEN
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Tulevaisuuden maatalous 
hyötyy teknologiasta
Digiloikka. Maataloutta voi harjoittaa nykyai-
kaisesti ja samalla luonnon, ihmisten ja eläinten 
hyvinvointia kunnioittaen. Niin toimitaan Ylä- 
Savon ammattiopistossa Peltoniemen yksikössä.

T raktori on yhteydessä etäval-
vontalaitteistoon ja 360-as-
teiseen kamerajärjestel-

mään. Sen ansiosta opettaja pys-
tyy valvomaan opiskelijoiden toi-
mintaa koneen parissa oman mo-
biililaitteensa kautta. 

Ylä-Savon ammattiopiston opettaja Joni Aisla tietää, että maatalous on yksi yhteiskunnan kulmakivistä. 

– Maatalousalan ammatit ovat 
nykyään hyvin teknisiä ja tietotek-
ninen osaaminen korostuu. Uu-
det teknologiat tähtäävät luon-
non, eläinten ja ihmisten hyvin-
vointiin sekä siihen, että toimin-
nasta jäisi mahdollisimman vä-
hän jälkiä, alustaa Ylä-Savon am-
mattiopiston Peltoniemen yksikön  
opettaja Joni Aisla.

Digitaalisuutta hyödyntävä trak-
tori on osa Alkutuotannon koulu-
tuksen ja elinkeinoelämän kehittä-
minen -hanketta YSAO Peltoniemen 
yksikössä. Samalla se on myös hy-
vä esimerkki siitä, miten digitaalisia 
oppimisympäristöjä hyödynnetään 
laajemmin koko ammattiopistossa. 
Tähän viitataan termillä eYSAO.

– YSAO Peltoniemessä on valmis-
tumassa myös virtuaalinen (AR/
VR) oppimisympäristö, jossa esi-
merkiksi traktorin käyttöä voi opis-
kella 3D-mallin avulla. Opiskelijan 
älylaite integroidaan osaksi järjes-
telmää mahdollistaen pohjatietojen 
hankkimisen ja koneen käytön opis-
kelun virtuaalisessa ympäristössä.

Teoriaa ja käytäntöä
YSAO Peltoniemen yksikössä voi 
suorittaa esimerkiksi maatalous- 
alan perustutkinnon ja suuntautua 
joko eläintenhoitajaksi tai maata- 
lous yrittäjäksi. Toimipaikka sijait-
see alle 10 kilometrin päästä Iisal-
mesta. Kehittämistoimintaa toteute-
taan SavoFarm 4.0 -hankkeessa uu-
den teknologian ja digitaalisten jär-
jestelmien käyttöönottamiseksi kou-
lutuksessa sekä maatiloilla muun 

muassa vähähiilisyyden ja kannat-
tavan tuotannon edistämiseksi.

– Teknologia ja digitaalisuus vä-
hentävät ajamista, säästävät resurs-
seja, lisäävät työtehoa ja vähentävät 
päästöjä. Digitaalisuus mahdollistaa 
myös opintoihin osallistumisen ym-
päri Suomen, Aisla kertoo.

Opiskelu on usein monimuotois-
ta: teoriaa opiskellaan verkko-op-
pimisympäristöissä ja fyysinen työ 
opitaan tekemällä. YSAO Peltonie-
men opetusalat edustavat ammat-
teja, joissa taidot karttuvat ja oppi-
minen tapahtuu tekemisen kautta.

– Tärkeä osa opiskelua on myös 
työpaikoilla tapahtuva oppiminen 
maatiloilla. Se antaa opiskelijalle 
parhaat eväät työelämään. 

Digiloikalla uudistusta
Digiloikan lisäksi YSAO Peltoniemen 
alueen rakennukset uudistuvat tu-
levaisuuden maatilaksi. Alkuperäi-
nen, noin 100-vuotias pääraken-
nus on remontoitu muun muassa 
toimistotiloiksi. Sen läheisyyteen 
on noussut uusi ja moderni päära-
kennus. Työn alla on myös laaja na-
vettaremontti. 

– Uudistusten myötä rakennus-
ten käytettävyys ja muokattavuus 
paranevat, ja ne sopivat monenlai-
siin käyttötarkoituksiin.

Panostus ympäristöön, koneisiin 
ja teknologiaan on ollut houkutus-
tekijä. YSAO on Ylä-Savon ja Savon 
alueen pääkouluttaja maatalous- 
alalla ja opiskelijoita on ympäri Suo-
men. Luonnonvara-alalla opiskelee 
noin 500–600 opiskelijaa.TEKSTI      MARIA PALDANIUS
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Asiantuntijapalveluiden liiketoimintapäällikkö Heidi Lammin mukaan 
yritys seuraa IT- ja ICT-alaa ja rakentaa koulutusta aina tarpeeseen.
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– Asiakas on investoinut laittei-
siin ja ostanut uutta teknologiaa. 
Sen myötä syntyy koulutustarve. 
Yritys voi tarvita kumppania tie-
toliikenneverkon suunnitteluun, 
kehittämiseen ja ylläpitoon. Me 
autamme saamaan ominaisuudet 
käyttöön, Lammi huomauttaa.

Asiakkaan tarvelistalla saattaa 
olla perustietoturvakoulutus koko 
henkilöstölle tai räätälöity teknolo-
giakurssi tekniselle henkilökunnal-
le. Korona sai monen vaihtamaan 
alaa, eikä tietotekniikkataitoja ole 
välttämättä aiemmin tarvinnut. 

– Usein oletetaan, että kyllähän 
Teamsit ja muut sovellukset osa-
taan, mutta niin ei välttämättä ole. 
Meidän tehtävämme on helpottaa 
henkilöstön arkea, Lammi sanoo.

Suosituimpiin kursseihin lukeu-
tuvat syksyn ohjelmistosta löytyvät 
yritysverkkojen suunnitteluun ja yl-
läpitoon liittyvät koulutukset sekä 
asiakasorganisaatioille räätälöidyt 
henkilöstön tietoturvakoulutukset.

Etä- ja lähiopetuksena toteutet-
tavat koulutukset järjestetään joko 
avoimina, jolloin niihin voi osallis-
tua eri organisaatioista, tai tietylle 
yritykselle räätälöityinä.

Tekniikka. Elisa Santa 
Monicalla tiedetään, 
että jatkuva koulutus 
takaa toimivat järjes-
telmät ja osaavan  
henkilöstön. 
TEKSTI      HELEN PART TI

K oulutukset ja kurssitukset 
vaikuttavat suoraan yritys-
ten kilpailukykyyn ja henki-

löstön hyvinvointiin. Se on tunnis-
tettu organisaatioissa, joissa nopea-
tempoinen digitalisaatio pakottaa 
kehittämään IT- ja ICT-osaamista.

– Yritykset ovat panostaneet tie-
totekniikan ja -turvallisuuden kou-
lutuksiin, sillä johto ymmärtää, että 
tietotekniikka on nykypäivän osaa-
mista, jota henkilöstöllä pitää olla,  
sanoo asiantuntijapalveluiden lii-
ketoimintapäällikkö Heidi Lammi.

– Mitä sujuvammin työkaluja osa-
taan käyttää, sitä vähemmän rahaa 
kuluu ja aikaa menee säätämiseen. 

Elisa Santa Monica tarjoaa yri-
tysasiakkaille laajan paletin eri-

tyyppisiä tietoliikenne-, tietotur-
va- ja pilvipalvelukoulutuksia sekä 
asiantuntijapalveluita. Kouluttajina 
toimii asiantuntijoita, joiden tietä-
mystä rikastavat kentältä saadut ko-
kemukset. He ratkovat työssään asi-
akkaiden ongelmia ja pystyvät jaka-
maan tärkeää tietoa koulutuksissa. 

– Kun esimerkiksi arkkitehtita-
soinen asiantuntija päättää osal-
listua muutaman päivän koulutuk-
seen, hänen on oltava varma, että 
siitä on myös hyötyä. Meillä ei kou-
luteta manuaaleista, Lammi toteaa.

IT- ja ICT-osaamisen kasvattami-
sesta ja ylläpidosta on hyötyä pait-
si kurssitettavalle, myös organisaa-
tiolle. Tietotaidon tarpeet ovat eri-
tyisen tärkeitä niille yrityksille, joil-
la on jokin tietoliikenteestä ja -tur-
vasta vastaava yksikkö. Tekninen 
osuus voidaan myös ulkoistaa, mikä 
on jopa voimistuva trendi. 

– Monet yritykset eivät operoi 
itse laitteiden kanssa, vaan ostavat 
palvelut muualta, kuten meiltä. 

Hyöty irti tietotekniikasta
Koulutusten tarkoitus on valjastaa 
asiakkaan teknologiaratkaisut mak-
simaaliseen hyötykäyttöön.  

Tietotekniikan 
käyttö edellyttää 
oikeaa osaamista

TIETOTEKNISET 
TAIDOT OVAT 
NYKYPÄIVÄN 

KANSALAISTAITOJA.
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KONEEN 
RINNALLE

TARVITAAN YHÄ 
IHMISTÄ.

aktiivisesti yritysten rekrytointisivuja. 
Päästäkseen kuljettajan ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen hakijalla on oltava 
vähintään toisen asteen tutkinto. Kouvolas-
sa suoritettavan teoriaosuuden jälkeen pe-
rehtymistä jatketaan kuljettajaopiskelijan 
tulevalla sijoituspaikkakunnalla.

KRAO:n lyhyemmistä koulutuksista veto-
voimaiseksi on osoittautunut muun muas-
sa työnopastajien koulutus. Opiskelijoita 
rekrytoivassa yrityksessä työnopastajilla 
on oltava pedagogista osaamista.

Opiskelijapalaute on arvokasta
KRAO:n opiskelijoissa on paljon ammatin-

vaihtajia, sairaanhoitajasta poliisiin. 
Alanvaihto on useimmille unel-

mien täyttymys, mutta moni 
voi myös yllättyä opiskelu-
tahdin tiiviydestä ja alan 
rankoista kriteereistä. 

– Terveysvaatimukset, 
tiukat säännöt ja turval-
lisuusohjeet saattavat ol-

la pettymys. Kannattaakin 
perehtyä alaan jo etukäteen.
Raidealan tulevaisuus vai-

kuttaa valoisalta. Puhtaan energi-
an arvostus ja tekniikan kehitys lupaavat hy-
vää. Koneen rinnalle tarvitaan yhä ihmistä, 
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisi-
jaksi, kuljetusvarmuuden takaajaksi.

Monipuolisena asiantuntijaorganisaa-
tiona, turvallisuus- ja pedagogisena kou-
luttajana KRAO on etulinjassa alan arvo-
pohjan rakentamisessa. Oppilaitos pyrkii 
myös pitämään hyvää huolta opiskelijois-
taan. KRAO:ssa opiskelijoiden palaute on  
aina tervetullutta ja arvostettua.

– Palaute on tuonut meille esimerkiksi 
3D:n, jota päädyimme kehittämään koulu-
tustarkoituksiin yhdessä pelifirman kanssa.

KRAO:n toimitusjohtaja Kari Tähti pääsi heinäkuussa tutustumaan uusiin kuljettaja- 
simulaattoreihin, jotka korvaavat tekniikaltaan vanhentuneet laitteet.

Kouvola viitoittaa 
tietä tulevaisuuden 
raideliikenteelle

L ähes keskellä Kouvolaa piilee ko-
mea, venäläisten 1910-luvulla ra-
kentama tiilikasarmialue, jonne 
keskitettiin silloisen Venäjän keisa-

rikunnan joukkoja. Riihimäki-Pietari-radan 
varrelle nousseen varuskunnan tehtävä oli 
turvata rautatieyhteyksiä Pietarin suuntaan. 

Puistotien kupeeseen vuonna 1913 val-
mistunut paksuseinäinen rakennus palveli 
alkuun sairaalakasarmina. Tänään Prikaa-
tintie 2:ssa toimii Kouvolan Rautatie- ja Ai-
kuiskoulutus Oy KRAO, ydinosaamisenaan 
raideliikenne ja sen turvallisuus.

Kouvolan kaupungin omistama oppilai-
tos on Suomen suurin rautatieammattilais-
ten kouluttaja. Sen asiakkaita ovat, 
tavaraliikenteen kilpailun va-
pauduttua, erilaiset rauta-
tieyritykset, joista suurim-
pana kaikille tuttu VR. 

Vuonna 2015 Kasar-
minmäellä aloittanut 
KRAO kouluttaa vuosit-
tain 1600–2000 opiskeli-
jaa. Tarjolla on niin lyhyi-
tä, Väyläviraston vaatimia ra-
danpidon turvallisuus- ja työ-
pätevyyskoulutuksia kuin pidem-
piäkin ammattikoulutuksia. 

Raideliikenneketju hallussa
KRAO:n toimitusjohtaja Kari Tähti kertoo, 
että kuljettajatehtävät monipuolistuvat. 

– Aloitin työt aikoinaan ratapihalla Ha-
minassa ja päädyin koulutuskoordinaatto-
riksi Helsinkiin. Nyt Kouvolassa vedän 12 
asiantuntijan tiimimme, raideliikenneketjut 
hyvin hallitseva Tähti toteaa.

Veturinkuljettajan koulutus kestää pisim-
millään 10 kuukautta, ja siihen – kuten mui-
hinkin koulutuksiin – haetaan rautatieyri-
tyksen kautta. Tähti kehottaa seuraamaan 

Rautatiekoulutus. Raideliikenne on tulevaisuuden ala,  
ja KRAO sen suurin kouluttaja. Kouvolassa ollaan valmiita  
kehittymään alan muuttuvien koulutustarpeiden mukana.
TEKSTI      HANNELE NIEMI
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Kaikki irti etäilystä 
oikeilla ratkaisuilla

Mediasolutionin toimitusjohtaja Juhani Helinin mukaan tiivis yhteistyö valmistajien  
kanssa mahdollistaa tuotteiden muokkaamisen vastaamaan parhaiten käyttäjän tarpeita.

Digitalisaatio. Digitaalisen esitys- ja opetusteknologian
uusiminen käy kuumana. Korona vei opetuksen ja kokouk-
set verkkoon ja toi striimauksen arkeen. 
TEKSTI      MAIJU KORHONEN
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muuntimia sekä jopa 50 metrin USB3-kaa-
peleita, joilla saadaan useampi ohjelmaläh-
de liitettyä esitykseen.

Kierrättämällä pidempi elinkaari
Perinteinen tuotteiden jakelureitti kulkee 
tehtaalta monien välikäsien kautta Suo-
meen ja loppukäyttäjille. Mediasolutionil-
le sen sijaan toimitukset tulevat suoraan 
valmistajalta varastoon ja jatkavat sieltä 
matkaansa käyttäjille. Hyvä yhteistyö val-
mistajien kanssa mahdollistaa tuotteiden 
muokkaamisen ja kehittämisen asiakkai-
den tarpeiden mukaisesti.

– Laitteiden pitkä elinkaari on iso osa 
ekologisuutta. Elinikää lisää myös laittei-
den yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmien 
kanssa. Laatu näkyy myös tuotteiden takuu-
ajassa: kameroiden takuuaika voi olla 60 
kuukautta ja latausvaunujen 10 vuotta. Kes-
tävät arvot näkyvät Helinin mukaan myös 
siinä, ettei yritys ole seitsemään vuoteen os-
tanut ainuttakaan pahvilaatikkoa.

M atka liitutauluista ja piirtoheit-
timistä nykyaikaiseen etäopis-
keluun on ollut pitkä.

– Nykyään verkossa oppi-
minen ja neuvottelut ovat arkipäivää. Se 
on valtava askel opiskelun kokonaisdigita-
lisoinnissa, sanoo Mediasolutionin toimi-
tusjohtaja Juhani Helin.

Koulujen uudet opiskelumallit ovat etä-
opiskeluluokista livenä koteihin ja hybridi-
malli, jossa osa opiskelijoista toimii etäyhte-
yksien varassa ja osa lähiopetuksessa. Etä-
yhteyksissä tietosuoja-asiat aiheuttavat kes-
kustelua. Vaikka näköyhteys oppilaiden vä-
lillä luokasta kotioloihin ja toisin päin toisi 
eristyksissä tapahtuvaan opiskeluun sosiaa-
lisen näkökulman, se kuitenkin vaatii kaik-
kien osallistujien hyväksynnän. Jos yksikin 
oppilas kieltää kuvan, sitä ei silloin näytetä.

Opetus laadukkaasti verkkoon
Live-opetuksen rinnalla luennot voidaan 
striimata ja tallentaa verkkoon, mitä eri-
tyisesti korkeakoulut suosivat.Näissä rat-
kaisuissa opetusta ei ole sidottu aikaan tai 
paikkaan, ja toteutus on teknisesti help-
poa. Tallentimien ja kameroiden hallinta 
tapahtuu etänä tai kätevästi suoraan tallen- 
timen näytöltä. Laadukas tallennin tuottaa  
broadcast-tasoista esitystä. 
Koulutukseen osallistutaan tablettien ja 
kannettavien tietokoneiden välityksellä, joi-
ta oppilailla voi olla sadoittain. Jotta kaikki 
toimisi jouhevasti, laitteiden ylläpitoon ja 
käytettävyyteen on kiinnitettävä huomio-
ta. Helppo ratkaisu niiden lataukselle, säi-
lytykselle ja ylläpidolle on älykäs latausvau-
nu. Vaunu suojaa laitteita varkauksilta sekä 
päivittää ja lataa ne normaalista 10 A:n pis-
torasiasta. Mediasolutionin latausvaunuihin 
mahtuu jopa 40 kannettavaa tietokonetta.

– Pienryhmissä esityksen laatuun kannat-
taa panostaa, ja sitä on myös helppo paran-
taa. Valikoimista löytyy laadukkaita kame-
roita, kuvamiksereitä, erilaisia vaihtimia ja 

Koulutuksiin voi hakeutua milloin vain, muistuttavat Kanneljärven  
opiston koulutusjohtaja Inga Kangaskoski ja opinto-ohjaaja Terhi Glan.

PATRIK PESO
N

EN

TEKSTI      MAARIT SEELING

Joskus välivuosi on tarpeen

Pitopalveluyrittäjä Maarit Isoviita kokee hyötyneensä paljon aikuiskou-
lutuksesta. Hän suosii keittiössään tuoreita, kotimaisia raaka-aineita.

EIN
O
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yrittäjä Maarit Isoviita Ikaalisista. 
Hän kävi Pitopalvelu Murua pe-
rustaessaan TAKK:n iltakoulutuk-
sen nimeltä Pikastartti yrittäjäksi 
ja suoritti sitten yrittäjän ammat-
titutkinnon. Isoviita tekee parhail-
laan liiketoiminnan erikoisammat-
titutkintoa alkuvuodesta alkanees-
sa Parempaa bisnestä – yrittäjän di-
gimarkkinointi -koulutuksessa.

– Hain mukaan koulutukseen, 
koska halusin oppia lisää digimark-
kinoinnista ja sosiaalisen median 
kanavien hyödyntämisestä yritys-
toiminnassa. Minulla on paljon 
ideoita yrityksen kehittämiseen, 
ja koulutukseen osallistuminen 
potkii toteuttamaan niitä, Isoviita 
naurahtaa. 

Ravintolakokiksi valmistunut 
Isoviita oppi taikinoiden teon jo 
mummun keittiössä. Hän aloitti 
yrityksen kuusi vuotta sitten ha-
lustaan tarjota ihmisille ruokaelä-
myksiä. Hän suosittelee Parempaa 
bisnestä -koulutusta, sillä opinnot 
antavat tukea yrityksen markki-
noinnin ja talouden hallitsemiseen.

Parempaa bisnestä – yrittäjän 
digimarkkinointi -koulutuksesta 
käynnistyy vuoden aikana kaksi 
verkkoryhmää. Haku syksyn ryh-
mään on parhaillaan auki ja päät-
tyy lokakuun kolmantena päivänä. 

Markkinointi. Pien- 
yrittäjille on tarjolla 
mahdollisuus kehittää 
markkinoinnin taitoja  
ja suorittaa yrittäjän 
ammattitutkinto etänä.
TEKSTI      L I ISA JOENSUU

Y rittäjän aika on kortilla ei-
kä opintoihin ole helppo 
irrottautua. Etäyhteyksien 

yleistyminen on onnekkaasti tuo-
nut opiskelemiseen uusia mahdol-
lisuuksia. Tampereen Aikuiskoulu-
tuskeskuksen (TAKK) tarjonnassa 
on kursseja, jotka pidetään ja suo-
ritetaan kokonaan verkossa. Yksi 
näistä on pienyrittäjille suunnat-
tu koulutus nimeltä Parempaa bis-
nestä – yrittäjän digimarkkinointi. 

– Kyseessä on vuoden mittainen 
oppisopimuskoulutus. Osallistujat 
saavat työkaluja myynnin, mark-
kinoinnin ja yrityksen kannatta-
vuuden kehittämiseen ja suorit-
tavat yrittäjän ammattitutkinnon. 
Osallistuja tekee itselleen oppisopi-
muksen omaan yritykseensä. Kou-
lutuksen aikana kehitetään yritys-
tä ja osaaminen osoitetaan juurikin 

opiskelijan omassa yrityksessä, ker-
too kouluttaja Elisa Haikala.

Mukana on ollut terveys-, hyvin-
vointi- ja palvelualan yrittäjiä, sa-
moin esimerkiksi toimijoita coach-
ingin parista sekä asiantuntijayrit-
täjiä. Koska lähipäiviä Tampereella 
ei ole laisinkaan, opiskelijat voivat 
rauhassa jatkaa yrityksensä toimin-
taa opiskelujen ajan missä päin Suo-
mea tahansa tai vaikka ulkomailla. 
Koulutuksen opetuskieli on suomi. 

Selkeät aikataulut ovat yrittäjil-
le tärkeitä, joten opinnoissa on etu-
käteen lukkoon lyöty lukujärjestys 
teemoineen. Niitä ovat esimerkiksi 
myynti, palvelumuotoilu, tuotteis-
taminen, sosiaalisen median käyttö 
ja talousasioiden haltuunotto. Osal-
listujat kokoontuvat verkossa pur-
kamaan tekemiään tehtäviä ja toi-
mimaan peileinä toinen toisilleen.

– Vaikka mukana ollaan vain ku-
varuutujen välityksellä, ryhmähen-
ki on syntynyt hyvin yhdessä yrit-
täjien kesken. Parempaa bisnestä 
-nimiset yrittäjävalmennukset al-
koivat TAKK:ssa jo vuonna 2015. 
Syksyllä alkava kurssi on toinen, 
joka pidetään kokonaan verkossa. 

Potkua pitopalveluun
Todellinen TAKK:n koulutusten pit-
kän linjan kasvatti on pitopalvelu-

Parempaa bisnestä voi 
oppia paikasta riippumatta

• Pitkä elinkaari toimii 
tuotteiden ekologisuuden 
lähtökohtana.

• Vastuullinen maahantuoja 
kuuluu elektroniikan kierrätys- 
järjestelmään.

• Mediasolution tarjoaa asiak-
kailleen laitteiden huolto- ja 
ylläpitopalvelut.

• Takuuaika on vakuutus kor-
keasta laatutasosta.

Laatua sekä 
pitkää ikää

O ppivelvollisuuden laajen-
tumisen myötä kansano-
pistoissa käynnistyi luku-

kauden alussa nivelvaiheen kou 
lutus, joka tarjoaa nuorille täysin 
uudenlaisen vaihtoehdon. Elokuus-
ta voimaan tullut lakimuutos nos-
ti oppivelvollisuuden 18 vuoteen, 
ja se koskee keväällä yhdeksännen 
luokan päättäneitä. 

– Kanneljärven opiston Opis- 
tovuosi – Ota koppi osaamisesta 
-koulutus sopii kaikille, jotka halua-
vat syventyä taito- ja taideaineisiin 
tai korottaa arvosanoja. Joskus vä-
livuosi on vain tarpeen, ja sen ajan 
voi käyttää mielekkäästi, Lohjalla  
sijaitsevan Kanneljärven opiston pe-
rusopetuksen koulutusjohtaja Inka 
Kangaskoski kuvailee.  

Kanneljärven Opistovuosi-koulu-
tus tarjoaa opiskelijalle yksilöllises-
ti suunniteltua opetusta ja ohjausta 
oman alan löytämiseksi. Sen aika-
na vahvistetaan oppilaan perusval-

Välivuosi. Opistovuosi 
antaa mahdollisuuden 
miettiä rauhassa omia 
valintoja ja korottaa 
arvosanoja seuraavaan 
yhteishakuun.

miuksia sekä jo hankittua osaamista. 
Näin sujuvoitetaan nuoren myöhem-
pää opintopolkua lukiossa tai am-
matillisessa koulutuksessa. 

Kansanopistojen tarjoama ni-
velvaiheen koulutus on kaikille 
oppivelvolliselle ilmaista. Kannel-
järven opisto tarjoaa opiskelijoille 
myös mahdollisuuden asua opiske-
lija-asuntolassa maksutta.

Tavoitteet kirkastuvat 
Oppivelvollisuuden laajeneminen 
ei automaattisesti avaa ovia juu-
ri haluttuun koulutukseen. Suo-
situimmilla aloilla sisäänpääsyyn 
vaadittavat pisterajat voivatkin 
nousta erittäin korkeiksi. 

Ilman opiskelupaikkaa jäävät 
ovat oikeutettuja tehostettuun oh-
jaukseen ja voivat hakeutua juuri 
näihin nivelvaiheen koulutuksiin, 
joiden erityisenä tavoitteena on an-
taa valmiuksia elämään sekä tut-
kintotavoitteiseen koulutuksen ha-
kemiseen ja suorittamiseen. 

– Nuorten paineet tuntuvat kas-
vavan vuosi vuodelta. Pitäisi tietää 
yhä aikaisemmin, mitä haluaa iso-
na ja tehdä päätökset sen mukaan. 
Joskus on parempi ottaa aikalisä 
oman kiinnostuksen kohteen etsi-
misessä, Kangaskoski miettii. 

Kansanopistojen oppivelvollisil-
le suunnattuun nivelvaiheen  kou-
lutukseen osallistuminen ei vie oi-
keutta hakea seuraavan vuoden yh-

teishaussa uutta opiskelupaikkaa 
ensikertalaiskiintiössä.  

Opiskelun voi aloittaa aina 
Opistovuoden voi aloittaa vaikka 
kesken lukukauden. Joku voi havah-
tua syyskuussa siihen, että aloitet-
tu ammattikoulutus ei vastaakaan 
sitä, mitä haluaa tehdä. Toisella jäi 
ehkä puuttumaan muutama pinna 
sisään pääsystä juuri siihen oppilai-
tokseen, jonne ehdottomasti halusi.

– Opiskelijalle laaditaan henki-
lökohtainen opintosuunnitelma, 
jossa otetaan huomioon aikaisem-
mat opinnot. Aikaisemmin opittu ei 
mene koskaan hukkaan. Loikka pe-
rusopetuksesta toisen asteen kulu-
tukseen voi tuntua liian isolta. Väli-
vuosi kansanopistossa tarjoaa hen-
gähdystauon miettiä elämän isoja 
valintoja, Kangaskoski kannustaa. 

Oppivelvollisuusuudistuksen 
myötä kukaan ei voi ei enää jättäy-
tyä koulutusjärjestelmän ulkopuo-
lelle peruskoulun jälkeen. Hakeu-
tumisvelvollisuus jatkuu, kunnes 
oppivelvollinen saa toisen asteen 
opiskelupaikan ja osallistuu siihen. 

Nivelvaiheen opintoja ovat 
myös perusopetuksen lisäopetus 
eli kymppiluokka, ammatilliseen 
koulutukseen valmentava VALMA 
ja lukioon valmentava LUVA. Nämä 
koulutukset yhdistetään vuoden 
2022 syksyllä uudeksi valmenta-
van koulutuksen kokonaisuudeksi.
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K äyttäytymistieteiden 
tutkija ja yliopettaja 
Jyrki Suomala Lau-
rea-ammattikorkea-
koulusta pohti ideoin-

tipalaverissa Helsingin yliopiston, 
silloisen Lahden ammattikorkea-
koulun ja Vaasan yliopiston kol-
legoidensa kanssa, miten edistää 
käyttäytymistaloustieteen hyödyn-
tämistä työelämässä. Yritysyhteis-
työ oli porukalle jo tuttua, ja pk-yri-
tysten tarve ihmislähtöisen johta-
juuden ja tekoälyilmiön ymmärryk-
sen kehittämiselle tiedossa. Euroo-
pan sosiaalirahasto ESR:n haku oli 
pian tulossa, joten tutkijat päättivät 
tarttua härkää sarvista.

– Tekoälykulttuuri aiheuttaa muu- 

Tekoälyn tuoma 
murros sysää  
muutokseen

toksia työelämässä, ja muutokses-
sa ihmisten inhimillisen johtamisen 
merkitys korostuu. Teknologisessa 
murroksessa onnistutaan parhaiten 
silloin, kun koko henkilöstö osallis-
tuu sen toteuttamiseen. Halusim-
me luoda täydennyskoulutuksen, 
jonka avulla pk-yritykset voivat pa-
rantaa kilpailukykyään muuttuvil-
la työmarkkinoilla uusinta tutki-
mustietoa ja osaamista hyödyntä-
mällä, Suomala avaa LEADBEHA- 
hankkeen taustaa

Hankkeen toteuttamiseen vali-
koitui mukaan kovan tason osaajia 
teknisistä tieteistä, palvelumuo-
toilusta, taloustieteistä ja käyttäy-
tymistieteistä.

– Lopulta haimme yhdessä La-

pin, Turun, Vaasan ja Tampereen 
yliopistojen sekä LAB-ammattikor-
keakoulun kanssa ESR-rahoitusta 
koulutushankkeellemme ja saim-
me sen. Ensimmäinen Käyttäyty-
mismuutoksen johtaminen teko- 
älykulttuurissa -täydennyskoulutus 
starttasi lokakuussa 2020 ja toinen 
käynnistyy tulevana syksynä, hank-
keessa mukana olevaa Laurea-am-
mattikorkeakoulua edustava Suo-
mala jatkaa tyytyväisenä.

Haasteista voitoiksi 
LEADBEHA-hanke käynnistyi vuon-
na 2019 pk-yritysten tarvekartoi-
tuksella, jonka pohjalta koulutusko-
konaisuudet luotiin. Täydennyskou-
lutuksen lähtökohtana on, että tut-
kitun tiedon avulla tarjotaan työka-
luja aitoihin työelämän haasteisiin.

– Uskomme vahvasti siihen, et-
tä käyttäytyminen muuttuu parem-
maksi tutkitun tiedon avulla, Suo-
mala sanoo.

Tekoälykulttuurin luomat muu-
toshaasteet ovat laajoja ja moniulot-
teisia. Haasteet liittyvät muun 
muassa terminologiaan, saatavilla 
olevan datan hyödyntämiseen, ih-
misten johtamiseen ja liiketoimin-
nan kannalta relevantin teknolo-
gian ja tiedon erottamiseen.

– Jos tekoälykulttuuri-ilmiöön 
liittyvät perusasiat jäävät ymmär-
tämättä, johto ei kykene hahmot-
tamaan sopivia strategioita kilpai-
lutilanteessa menestymiseen ja 
teknologian mahdollisuudet jää-
vät hyödyntämättä. Nykyisin tie-
toa on valtavasti saatavilla, mutta 
onko yrityksen henkilöstöllä riittä-
västi kykyjä tulkita sitä työskente-
lynsä kehittämiseksi, tiedon visuali-
sointia tutkiva ja opettava profes-
sori Markku Turunen Tampereen 
yliopistosta herättelee.

Pienten ja keskisuurten yritysten 
rajalliset resurssit heijastuvat her-
kästi tuotekehitykseen.

– Pk-yritykset elävät ahtaassa ar-
voketjussa, jolloin omia tuotteita tai 
palveluita ei välttämättä ole varaa 
rakentaa siinä määrin kuin tarve 

Muutos. Globaalissa kilpailussa pärjääminen edellyttää tekoälykulttuurin 
ymmärrystä ja ihmislähtöistä muutosjohtajuutta. Kuusi korkeakoulua  
yhdisti voimansa kehittääkseen pk-yritysten valmiuksia menestyä. 
TEKSTI      MARI KORHONEN

Tampereen yliopiston Markku Turunen ja Pekka Kallioniemi tutkivat 
karttaa, josta voi tarkastella ilmanlaatua maailmanlaajuisesti. 
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olisi. Tuotekehityksen ylläpitämi-
nen on aina pois tämänhetkisistä 
resursseista, mutta resilienssiä li-
säävä investointi tulevaisuudessa, 
hankkeen projektipäällikkö Lauri  
Repokari LAB-ammattikorkea-
koulusta juttelee.

Maksuton LEADBEHA-täyden-
nyskoulutus antaa pk-yrityksen 
johdolle, esihenkilöille ja sellaisik-
si haluaville mahdollisuuden päivit-
tää osaamistaan tähän päivään il-
man aikaisempia tutkintovaatimuk-
sia. Ensimmäiseen pilottikoulutuk-
seen osallistunut palvelumuotoilun 
asiantuntija Anni Linturi kiittelee 
koulutuksen antia ja monipuolisia 
tutkimuslähteitä.

– Palvelumuotoilun asiantuntija-
na olen mukana organisaatioiden 
muutosprosesseissa, ja halusin ke-
hittää kykyäni olla asiakasyrityste-
ni tukena. Koulutus antoi lisää itse-
varmuutta ja syvempää ymmärrys-

tä työskentelyyni. Opintokokonai-
suuteen oli ammennettu tuoretta 
tutkimustietoa vakuuttavan laajasti 
eri lähteistä, ja kosketusrajanpintaa 
yritysmaailmaan toivat eri yritys-
ten edustajien esiintymiset koulu-
tusmateriaalien podcasteissa, Lin-
turi kertoo.

Teknologia ei ole itseisarvo
Hankkeessa mukana oleva palve-
lumuotoilun tutkija Krista Korpi-
koski Lapin yliopistosta korostaa, 
että kuten palvelumuotoilussakin, 
myös koulutuksessa lähdetään ih-
misen aito tarve edellä.

– Tehtävämme on auttaa yrityk-
sen edustajia tunnistamaan asiak-
kaidensa ja henkilöstönsä todelliset 
tarpeet, jotta teknologiaa voidaan 
hyödyntää liiketoiminnan kehittä-
miseen relevantilla tavalla. Mikään 
teknologia ei ole itseisarvo, tekoäly-
kin on hyödyllistä vain asiakkaiden 

LEADBEHA-NIMI tulee englan-
nin kielen sanoista LEADership as 
a trigger for BEHAvioural change 
when creating AI cultures in com-
panies and organizations. 

Hankkeen seuraava toteutus 
on syksyn 2021 aikana. Pk-yri-
tysten johdolle, esihenkilöille ja 
sellaisiksi pyrkiville suunnattu 
koulutus on opiskelijalle mak-
suton. Kuuden opintopisteen 
täydennyskoulutus toteutetaan 
kuuden yliopiston ja ammatti-
korkeakoulun kanssa ja muo-
dostuu seuraavista opintokoko-
naisuuksista: Vaasan yliopisto: 

Mikä on LEADBEHA? 
Työhyvinvointi digimurroksessa.
Turun yliopisto: Kyberturval-
lisuuden perusteet.Tampereen 
yliopisto: Tiedon visualisointi. 
LAUREA-ammattikorkeakoulu: 
Johdatus käyttäytymistaloustie-
teeseen. Lapin yliopisto: Palve-
lumuotoilu muutosjohtamisessa. 
LAB-ammattikorkeakoulu: Sys-
teeminen vuorovaikutus digimur-
roksessa.

PIXABAY

ja yrityksen tarpeisiin nähden oi-
kein käytettynä, Korpikoski sanoo.

– Johtaminen tapahtuu aina yri-
tyksen kontekstissa. Tarpeet vaih-
televat. Autamme hahmottamaan 
sitä, mikä yritykselle on tärkeää ja 
mikä mahdollista. Näin resurssit 
voidaan kohdistaa oikeisiin paik-
koihin, Turunen täydentää. 

Ihmiseltä ihmiselle
Koulutushankkeen edustajat ko-
rostavat ihmislähtöisen ajatteluta-
van merkitystä tämän päivän työ-
elämässä.

– Business-to-business on ny-
kyisin human-to-human. Uuden 
omaksuminen ja ajattelutavan 
muuttaminen edellyttävät yrityk-
siltä luottamusta sekä kehittämi-
sen asiantuntijoihin että asiakas- 
ja käyttäjälähtöisiin kehittämis-
menetelmiin ja -prosesseihin. Ko-
keilukulttuuri ja uuden oppiminen 

edellyttävät valmiutta sietää epä-
varmuutta ja rohkeutta epäonnis-
tua. Tarvitaan kykyä kestää tietä-
mättömyyttä uusien asioiden äärel-
lä, jotta kehitys voi tapahtua, Kor-
pikoski painottaa. 

Teknologinen kehitys muuttaa 
paitsi työskentelytapoja, myös tuo-
tekehitystä.

– Puhumme fail early, learn fast 
-kehittämisfilosofiasta. Enää palve-
luita ja tuotteita ei tarvitse kehittää 
yrityksen omissa poteroissa asiak- 
kaiden tarpeita arvaillen, vaan pal-
velumuotoilua ja teknologiaa hyö-
dyntämällä tuotteita voidaan kehit-
tää ja testata yhdessä asiakkaiden 
sekä henkilöstön kanssa. Kun ko-
keillaan ennen kuin rahallisesti 
isosti panostetaan, flopit karsiu-
tuvat jo kehittämisen alkumetreil-
lä, Korpikoski avaa palvelumuotoi-
lun ja tekoälykulttuurin mahdolli-
suuksia.

●Tutkimustietoon 
perustuvan koulu-

tuksen avulla pk-yri- 
tykset voivat kehit-
tää kilpailukykyään 

tulevaisuuden  
markkinoilla.

• Suomen pk-yritysten 
vienti on nykyisellään 
yhteensä noin 1,6  
miljardia vuodessa.

• Pk-yritysten vienti 
jää vertailussa merkit-
tävästi jälkeen muista 
Euroopan maista. 

• Viron tasolla Suomen 
pk-yritysten vienti olisi 
vasta, kun se yltäisi 7 
miljardiin vuodessa. 

• Hollannin tasolle yl-
tääkseen Suomen vien-
nin pitäisi kasvaa jopa 
14 miljardiin vuodessa.

Tiesitkö, 
että…

LISÄTIETOJA TARJOAA LAUREA-AM-
MATTIKORKEAKOULUN PROJEKTI-
TYÖNTEKIJÄ SUVI KÄRKÄS.

SUVI.KARKAS@LAUREA .FI
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Ammattilaiseksi 
työn ohella 
Liike-elämä. Mercuria Pro kouluttaa liiketoi-
minnan ammattilaisia, joilla on valmiudet vas-
tata työelämän vaatimuksiin nyt ja huomenna.
TEKSTI      MARIA PALDANIUS

V antaalla sijaitsevan Mer-
curian yhteydessä toimiva 
Mercuria Pro on laadukas 

aikuiskouluttaja, jonka koulutusoh-
jelmista saa parhaat työkalut ural-
laan edistymiseen. Koulutus toteute-
taan osittain työpaikalla omissa työ-
tehtävissä. Kun yksilö kehittyy, myös 
yritys voi kasvaa uuteen suuntaan. 

– Tärkein tehtävämme on koulut-
taa osaavia liiketoiminnan ammatti-
laisia työelämän muuttuviin tarpei-
siin. Tämä ei ole perinteistä koulun-
käyntiä, vaan koulutuksessa pureu-
dutaan haasteisiin, jotka ovat työelä-
mässä ajankohtaisia, sanoo koulu-
tuspäällikkö Minttu Kilpinen. 

Yksi ajankohtainen haaste koulu-
tusten toteuttamisessa on ollut ko-
rona. Se on onnistuttu taklaamaan 
siirtämällä opintoja osittain tai ko-
konaan verkkoon, mikä on myös 
madaltanut kynnystä hakeutua 
opiskelemaan. Vuorovaikutteinen 
verkko-opiskelu simuloi lähiope-
tusta niin paljon kuin mahdollista.

– Koronaturvallisuus on huomi-
oitu myös lähiopetuksessa. Meillä 
on isot tilat ja sopivan kokoiset ryh-
mät. Uudistuneilta verkkosivuiltam-
me löytyy koulutusohjelmien tarjon-
ta, aloitusryhmien ajankohdat sekä 
tiedot opiskelijan etuuksista. Opin-
toihin voi hakeutua joustavasti.

Työ osana opiskelua
Vuosina 2021–2022 Mercuria Pro 
tarjoaa kolme ammattitutkintoa: lii-
ketoiminnan, lähiesimiestyön sekä 
yrittäjän ammattitutkinnot. Valitta-
vana on myös kaksi erikoisammat-
titutkintoa: johtamisen ja yritysjoh-
tamisen erikoisammattitutkinto se-
kä liiketoiminnan erikoisammatti-
tutkinto. 

– Liiketoiminnan ammattitutkin-
to, eli entinen myynnin ammattitut-
kinto on verkossa toteutettava kou-
lutus. Se sopii liiketoiminnan am-
mattilaisille, jotka haluavat freesata 
ajatuksiaan ja osaamistaan. Lähie-
simiestyön tutkinnon voi puoles-

taan suorittaa verkossa tai moni-
muoto-opintoina, Kilpinen kertoo.

Työtehtävien tulee vastata tutkin-
non perusteita, koska näytöt suori-
tetaan omilla työpaikoilla. Sama pä-
tee kaikkiin ammattitutkintoihin.

– Jopa 80 prosenttia opiskelusta 
tapahtuu omilla työpaikoilla omia 
työtehtäviä tekemällä. Tehtäviä ei 
tehdä vain tekemisen ilosta, vaan 
työelämää varten. Tärkeää on myös 
verkostoituminen muiden opiskeli-
joiden kanssa. 

Mercuria Pron koulutusohjelmat ovat kestoltaan noin vuoden mittaisia. Opiskelu on joustavaa ja tapah-
tuu joko verkossa tai monimuotoisesti sekä omalla työpaikalla.

Erikoisammattitutkinnot on 
suunnattu henkilöille, joilla on jo 
pidempi kokemus asiantuntija-, esi-
henkilö- tai johtotehtävistä. Vertais-
tuki on tärkeä osa opintoja.

Konkreettisia työkaluja
Mercuria Pron koulutusohjelmat on 
tarkoitettu oman osaamisen ja yri-
tystoiminnan kehittämiseen. Opin-
noissa ratkotaan työelämän haas-
teita yhdessä huippukouluttajien ja 
muiden opiskelijoiden kanssa. Oma 

osaaminen konkretisoituu ja opiske-
lun kiinnostavuus kasvaa, kun asiat 
liittyvät omaan työmaailmaan.

– Tarjoamme konkreettisia työvä-
lineitä työelämässä kehittymiseen. 
Omaa osaamista voi kehittää vastaa-
maan muuttuvan työelämän tarpei-
ta – ja sen voi tehdä joustavasti työn 
ohella. Itsensä kehittäminen, ja jat-
kuva oppiminen on nykymaailmas-
sa valtavan tärkeää.
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Tuki. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten 
opiskeluvaikeuksien taustalla on monenlaisia 
haasteita, jotka ovat kuitenkin selätettävissä. 

Koulutuksella 
kohti parempaa 
tulevaisuutta

TEKSTI      PEKKA SÄILÄ

A laikäisten lasten huostaan-
ottojen ja sijoitusten taus-
talla on usein koulunkäyn-

nin vaikeuksia. Osalla koululaisista 
perustaidotkin voivat olla puutteel-
liset, jopa lukeminen ja kirjoittami-
nen ovat heikolla tai lähes olemat-
tomalla tasolla.

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti 
-hanke on Live-säätiön ja Helsingin 
kaupungin perhe -ja sosiaalipalve-
lujen lastenkotitoiminnan yhteinen 
Euroopan sosiaalirahaston, ESR:n, 
rahoittama hanke. Tarkoituksena on 
luoda yhteistyötä näiden toimijoi-

löytyy, toteaa hankkeen projekti- 
päällikkö Pia Törnwall.

Hankkeen aikana Ammattiopisto 
Liven asiantuntijat ovat tehneet yh-
teistyötä lastensuojelukentällä työs-
kentelevien ohjaajien kanssa. Hank-
keen toimintaa vie eteenpäin pro-
jektitiimi, jossa ovat mukana Hel-
singin kaupungilta Sari Peltola, Am-
mattiopisto Liveltä Marjo Koskinen, 
Tuula Mikkola ja Pia Törnwall. Tapaa-
misissa on kartoitettu, millä keinoil-
la nuorten runsaita koulupoissaolo-
ja tulisi ehkäistä ja miten heitä voi-
si motivoida paremmin myös jat-
ko-opintoihin hakeutumisessa.

Osana hanketta peruskoulun 
päätösvaiheessa oleville nuorille 
järjestetään tutustumisia ja kokei-
lujaksoja ammatillisiin opintoihin. 
Törnwall uskoo, että tämä auttaa 
nuoria hakeutumaan heitä itseään 
kiinnostaville aloille.

– Oikean alan löytyminen edes-
auttaa opintoihin kiinnittymisessä 
ja ennaltaehkäisee keskeyttämisiä. 
Hankkeessa tarjottava opinto-ohja-
us ja yksilöllinen tuki sekä neuvonta 
nuorille ovat ratkaisevassa asemas-
sa. Eri vaihtoehtoja selvittämällä ja 
toimivalla yhteistyöllä moni nuori 
saa realistisen kuvan eri aloista ja 
omista mahdollisuuksistaan.

– Tarkoituksena on, että hank-
keen päätyttyä yhteistyön raken-
teet ovat kestävällä pohjalla ja tu-
kea tarvitsevat nuoret saisivat mah-
dollisuuksia suorittaa toisen asteen 
opintoja, Törnwall päättää.

den välille nuorten opintopolkujen 
järjestämiseksi oikea-aikaisesti, yk-
silöllisesti ja lastensuojelupolun siir-
tymävaiheet huomioiden. 

Tavoitteena on, että erityistä tu-
kea tarvitsevat, lastensuojelupolun 
nuoret saavat suoritettua peruskou-
lun loppuun ja hakeutuvat toisen as-
teen opintoihin nykyistä enemmän. 
Usein tukea tarvitsevat nuoret eivät 
tiedä, mitä tulevaisuudeltaan halua-
vat. Taustalla saattaa olla myös haas-
teita, kuten oppimisvaikeuksia, mie-
lenterveyden ongelmia tai rankkoja 
elämänkokemuksia. 

Oikea ala sytyttää kipinän 
– Vaikeassa tilanteessa olevan nuo-
ren kohdalla on saavutettava luotta-
mus, jotta nuori on valmis ottamaan 
tukea vastaan. Sisäinen motivaatio 
opintojen suorittamiseen voi syttyä, 
kun itsetunto kasvaa ja oikea ala 

Pia Törnwallin luotsaamassa hankkeessa etsitään työkaluja, joiden 
avulla tuetaan nuorten mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen. 
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ta ja jatkojalostuksesta. Hankkeessa 
jatkojalostusosaaminen vahvistuu 
ja toimijoiden tietopohja laajenee, 
jolloin on mahdollista esimerkiksi  
kehittää täysin uusia innovaatioita 
ja vahvistaa liiketoimintaa. 

Hanke edistää myös maaseudun 
elävöittämistä sekä alkutuotannon, 
elintarvike- ja luonnontuotealan 
yrittäjien verkostoitumista.

Kouluttaa jäätelöosaajia
Yksi ELLI-hankkeessa mukana ole-
vista yrityksistä on polvijärveläinen 
Karjalaiset Vankkurit Oy. Vankku-
rin Jäätelö valmistaa omalla meije-
rillään aidoista raaka-aineista käsi-
työnä jäätelöitä ja sorbetteja viiden 
henkilön voimin.

Yritys on saanut apua esimer-
kiksi kausityövoiman rekrytoin-
nissa jäätelötehtaalle: Kouluvuo-
den aikana opiskelijat perehtyvät 
koulussa teoriaan, sitten on yrityk-
sessä opiskelua ja perehdyttämis-
tä alan erikoistöihin. Näyttöjen jäl-
keen opiskelijat pääsevät suoraan 
yritykseen kesätöihin. 

– Työssäoppimisen järjestelyt 
vaativat aluksi yrittäjältä melko 
paljon, mutta opiskelijoiden taito-
jen kasvaessa toiminta vauhdittuu, 
yrittäjä Teemu Virrantalo esittelee.

Monipuolinen hankeyhteistyö on 
sujunut hyvin, siihen on kuulunut 

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa -hankkeen (ELLI) toteuttavat Riveria sekä Itä-Suomen yliopisto. Tavoitteena on koulutuksen avulla 
vahvistaa pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamista, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa.

E lintarvikealalla opintojen 
aikana työpaikalla tapah-
tuva koulutus voidaan jär-
jestää koulutussopimuk-

sena tai oppisopimuksena. Perus-, 
ammatti- ja erikoisammattitutkin-
not suoritetaan yritysten kanssa yh-
teistyössä. Näytöt annetaan työpai-
koilla. Lisäksi on mahdollista suorit-
taa tutkinnon osia sekä alan rekry-, 
täsmä-, pätevyys- ja korttikoulutuk-
sia. Leipomo-, meijeri-, liha- ja ylei-
sellä elintarvikealalla opiskelee 245 
opiskelijaa.

Ammatillisen tutkinnon suoritta-
minen on joustavaa eli opiskelija voi 
ottaa tutkinnon osan myös jostain 
muusta tutkinnosta. Koulutusta tu-
kevat monet elintarvikealan kehit-
tämishankkeet, ja yritysten kanssa 
tehtävä tuotekehitystyö on tiivistä.

Elintarvikealan koulutuspäällik-
kö Rauno Peura korostaa, että laa-
dukkaat tuotteet vaativat laaduk-
kaita tekijöitä ja että opiskelijoita 
kannustetaan myös yrittäjyyteen.

Vahvistusta ruokaketjuun
Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruoka-
ketjussa -hankkeen (ELLI) toteut-
tavat Riveria sekä Itä-Suomen yli-
opisto. Tavoitteena on koulutuksen 
avulla vahvistaa pohjoiskarjalaisen 
maidon, marjojen, kasvisten ja luon-
nontuotteiden ruokaketjun osaamis-

ta, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa.
– ELLI-hankkeen kohderyhmä-

nä ovat alkutuotannon, maatalo-
ustuotteiden jatkojalostuksen tai 
kaupan alan pienet ja keskisuuret 
yritykset, erityisesti maito-, mar-
ja-, kasvis- ja luonnontuotealan 
toimija, kertoo projektiasiantuntija  
Marja-Leena Hirvonen.

Koulutusohjelma koostuu laa-
tuosaamisesta, tuotantotoiminnas-

Ensiluokkaista koulutusta 
yhdessä yritysten kanssa

esimerkiksi tiedonsiirtoa, tuoteke-
hitystä ja täsmäkoulutusta.

– Hankkeessa on laaja pienyritys-
verkosto ja kouluttajina hyviä asian-
tuntijoita. Elintarvikealan opiske-
lijaksi tai alan pienyrittäjäksi Poh-
jois-Karjalaan kannattaa kyllä tulla,  
Hirvonen kannustaa.

Lisää taitavaa työvoimaa
Työelämäyhteistyöhön kuuluvat 
muun muassa työpaikalla oppimi-
nen, näytöt, työelämäjakso, henki-
löstön täydennyskoulutukset, yh-
teiset kehittämishankkeet sekä eri-
laiset työelämäfoorumit.

Nurmeksessa ja Lieksassa toi-
mivan Porokylän Leipomo Oy:n ja 
Riverian kumppanuussopimus sol-
mittiin noin kolmisen vuotta sitten. 
Yhteistyön tavoitteena on ollut työ-
voiman saaminen, koulutuspalvelut 
sekä osaamisen päivitys.

Yhteistyönä on toteutettu muun 
muassa elintarvikealan perus-
tutkinnon rekrytointikoulutusta. 
Laadukas opetus sekä ohjaus työ-
elämässä takaavat päteviä työnte-
kijöitä myös tulevaisuudessa. 

Toimitusjohtaja Erik Kärki ker-
too, että opiskelijoiden sekä uusien 
työntekijöiden perehdyttäminen ja 
samanaikainen tuotannon kasvat-
taminen on ollut haasteellista.

Yritys tekee aktiivisesti yhteis-

työtä Riverian kanssa. Esimerkiksi 
kesän alussa leipomossa oli 28 opis-
kelijaa työssäoppimassa koulutus-
sopimuksella tai oppisopimuksella. 
Joustava oppisopimus on hyvä käy-
täntö, ja sille on myös suuri tarve.

– Osaavan työvoiman saaminen 
on suuri haaste. Riveria on tarjon-
nut leipomoalan koulutusta myös 
monille maahanmuuttajille, mikä 
on osaltaan helpottanut vallitsevaa 
työvoimapulaa, Kärki sanoo.

Porokylän Leipomo työllistää  täl-
lä hetkellä ko 140 henkilöä. Yritys 
on erikoistunut käsintehtyihin lei-
pomotuotteisiin, ja sen päätuottei-
na ovat ruisleivät. Gluteenittomien 
tuotteiden osuus on kolmasosa yli 
18 miljoonan euron liikevaihdosta. 
Vienti on lähtenyt liikkeelle Ama-
zon-verkkokaupassa Saksassa, jos-
sa tuotteena on gluteeniton kau-
ra-puolukka-luomukeksi.
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Opiskelu. Pohjois- 
Karjalan koulutus- 
kuntayhtymä Riverian  
koulutuksiin osallistuu 
noin 14 500 opiskelijaa 
vuosittain. Tarjolla on 
jopa 100 ammatillista 
tutkintoa eri aloilta.
TEKSTI      JARMO SEPPÄLÄ

Maria Mustonen kiinnittää etikettejä pakkauksiin samalla kun Jenna 
Reijonen pakkaa jäätelöä Karjalaiset Vankkurit Oy:llä.

ELINTARVIKEALAN 
HANKETOIMINTA 

TUKEE SEKÄ 
OPISKELUA ETTÄ 

YRITYKSIÄ.
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vioitavaksi. Raporttien pohjalta opettaja käy 
kunkin opiskelijan kanssa kehityskeskuste-
lun. Opettaja pystyy näin keskittymään pul-
lonkauloihin taitojen kehittymisessä ja tuke-
maan opiskelijaa niiden poistamisessa.

Koulutusta arvostetaan aina
Opetusryhmän koko on 16 opiskelijaa; kah-
deksan simulaattorilla ja kahdeksan har-
joituskentällä. Maastossa on enintään kah-
deksan opiskelijaa kerrallaan ja heitä var-
ten neljä työkonetta. Aluksi työskennellään 
työpareina, koska työhön kuuluu muutakin 
kuin koneenkäyttö. Nopeimmin eteneville 

järjestyy usein työssäoppimispaik-
ka metsäkoneyrityksessä. Näin 

myös koululla opiskeleville 
tulee enemmän koneaikaa. 

– Metsäkonetyö on tai-
tolaji. Alkuopetusta ja mo-
toristen taitojen opetusta 
on tehostettu, jotta myö-

hemmin voidaan keskit-
tyä esimerkiksi monimukai-

sempiin suunnittelutaitoihin, 
Saarimaa sanoo. 

Alalla on paljon tekemällä oppinei-
ta, joille on jäänyt aukkoja osaamiseen. Heitä 
varten on tarjolla ammattitutkinto, joka suo-
ritetaan työn ohella oppisopimuspohjaisesti.

Alalle tulijat suorittavat ensin perustut-
kinnon. Isoissa yhtiöissä muodollista pä-
tevyyttä arvostetaan ja niissä usein halu-
taan, että kuljettaja tai yrittäjä on koulutet-
tu. Metsänomistajat haluavat nykyään mo-
nia eri asioita: laadun lisäksi on hallittava 
riistan- ja ympäristönhoitoon liittyvät asiat. 
Koulutuksen jälkeen kuljettajat ymmärtä-
vät paremmin työnantajaansa ja asiakas-
taan. Metsäala on mielenkiintoinen ja hyvin 
työllistävä leipäpuu. Metsäkoneoperaatto-
rin työ on itsenäistä ja vastuullista. Metsäs-
sä pitää pystyä pärjäämään yksin ja osata 
soveltaa monia tietoja ja taitoja. Työ tarjoaa 
vapautta ja haasteita sopivassa suhteessa.

Riverian metsäalan runsas ja monipuolinen kone ja simulaattorikalusto mahdollistaa 
”Meillä saa ajaa kaikki” -periaatteen toteutumisen.

Oppisopimuksella 
töihin kaivos- ja  
infra-alalle 

R iveria on yli 20 vuotta tutkinut met-
säkonealan työntekijöiden työtä ja 
kehittänyt opetusta vastaamaan 
jatkuvasti muuttuviin työelämän 

tarpeisiin. Tuloksena ovat yhteisesti hyväk-
sytyt työmallit, jotka Metsäteho Oy on jul-
kaissut oppikirjana. Riverian Taitojen Ope-
tus 2020 -hankkeessa keskitytään työsuori-
tuksen tutkimiseen, jotta työssä jaksamista 
ja tuottavuutta saadaan parannettua. 

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa oikeat 
käytänteet oppii, sen parempi, mutta kos-
kaan ei ole myöhäistä kehittää itseään, Ri-
verian metsäalan koulutuspäällikkö Mikko 
Saarimaa painottaa. 

– Riverian metsäalalla käyte-
tään vaiheistettua opetusta. 
Työssä tarvittavan perus-
tiedon hankkiminen on 
yhdistetty virtuaalisimu-
laattorilla tapahtuvaan 
opiskeluun. Yli 20 simu-
laattoria mahdollistavat 
runsaan harjaantumisajan. 
Meillä saa ajaa kaikki, painot-
taa Saarimaa. 

Virtuaalisimulaattorien lisäksi on 
oikeista metsäkoneista modifioituja kent-
täsimulaattoreita. Kenttäsimulaattorit ovat 
anturoituja mittamaan opiskelijan työsuori-
tusta oikeanlaisen palautteen saamiseksi. 
Harjoituskentällä opettajan ohjaamana ope-
tellaan vaihe vaiheelta työssä tarvittavia tai-
toja, kuten puiden poimimista ja kuormien 
purkua. Viidessä viikossa taidot nostetaan 
sille tasolle, että työnteko maastossa kah-
dessa vuorossa voidaan aloittaa ongelmitta.

Opetusteknologia ei valehtele
Simulaattori kerää tietoa suorituksesta ja te-
kee raportin, jonka pohjalta opiskelija saa ke-
hittävää palautetta. Opettajan ei tarvitse olla 
paikalla valvomassa tekemistä, vaan opis-
kelija saa rauhassa harjoitella ja palauttaa 
omasta mielestään parhaan suorituksen ar-

Työssä oppiminen. Kaivos- ja maarakennusalalla riittää 
töitä. Oppisopimuksella saa valtiontukia paremmat  
tulot ja ammatin yhtaikaa, ja se on tehokas tie alalle.
TEKSTI      SUSANNA BELL

ANU KOVALAINEN

Metsäalasta entistä 
parempi leipäpuu

Maarakennuksen ammattilaisena voi työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä.

Ammatti. Metsäalan ammatit edellyttävät jatkuvaa kou-
luttautumista myös alan osaajilta. Riveriassa mitataan 
työsuorituksia digitaalisesti, eikä tuloksia auta kiistää.

TEKSTI      SUSANNA BELL

SAARA LAVI

opintojen pituudet. Perustutkintoon kuluu 
karkeasti 2–3 vuotta. Alalla jo olevan ammat-
ti- tai erikoisammattitutkinto hoitunee 1,5 
vuodessa ja tutkinnon osan suoritus jopa alle 
vuodessa. Jos on tutkinto tai aiempia opinto-
ja, ei tarvitse suorittaa uudelleen perustut-
kintoon kuuluvia yhteisiä aineita kuten äi-
dinkieltä, toista kotimaista ja matematiikkaa.

– Koulutamme vain puuttuvaa osaamis-
ta, Pippuri teroittaa.

Yrityksille kätevästi osaajia
Koulutuksen alkurutistus pitää sisällään 
HOKSin lisäksi perusasiat kustakin koulu-
tuskokonaisuudesta. Sitten vasta syvenne-
tään osaamista. Kun opiskelija pärjää työ-
ryhmän jäsenenä, hän siirtyy yritykseen.

– Menemme laatu edellä. Opiskelijalla pi-
tää olla motivaatio ja asenne kohdallaan, 
jotta hän voi tehokkaasti ja turvallisesti kar-
tuttaa osaamista yrityksessä. Työtehtävät 
ovat vaativia, pystymetsästä ei niitä pysty 
tekemään, Pippuri painottaa.

S uomessa on huutava pula kaivan-
naisalojen ammattilaisista: osaa-
vista koneenkuljettajista, maara-
kentajista, kaivos-, kivi-, ja louhin-

ta-alan tekijöistä. Riveriassa voi opiskella 
muun muassa kaivosalan perustutkinnon, 
maarakennuksen, maarakennuskoneenkul-
jettajan tai maanmittauksen perustutkinnon 
tai täydentää ammatti- tai erikoisammatti-
tutkinnon. Koulutukseen hakeutuvan aikai-
sempi osaaminen ja koulutustausta määrit-
tävät tavoitteeksi asetettavan tutkintotason.

– Kaikki tutkinnot voi suorittaa myös op-
pisopimuksena, mikä vaatii työpaikan alle, 
kertoo Ossi Pippuri, Riverian maanraken-
nusalan päätoiminen tuntiopettaja ja kou-
lutussuunnittelija.

Oppisopimuskoulutus räätälöidään kun- 
kin koulutettavan tarpeisiin, aivan kuten 
yrityksille tarjottavat paketitkin. Suurin osa 
koulutuksesta tapahtuu käytännön työteh-
tävissä työpaikalla. Vuosien aikana Riverias-
sa on koulutettu kaivannaisaloille lukuisia 
uusia työntekijöitä, joista moni on jo täy-
dentänyt osaamistaan uusilla koulutuksilla. 
Myös työtön voi hakea oppisopimuskoulu-
tukseen, ja silloin hänen työnantajansa voi 
hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Opiskelu ei estä tienaamista 
Osa opiskelijoista haluaa täydentää osaamis-
taan, toiset vaihtaa alaa. Porari haluaa myös 
panostajan pätevyyden, koneenkuljettaja nä-
kee työmaallaan mieluisampia työtehtäviä. 
Työhön tarvittavaan osaamiseen voi riittää 
yksittäinen tutkinnon osa. Opiskelijabudjetil-
la ei tarvitse elää, sillä työstä maksetaan palk-
kaa. Riverian oppisopimusopintoja voi suorit-
taa kaikkialla Suomessa, ja verkko-opintoja 
voi tehdä illalla tai viikonloppuna.  

Ohjaava opettaja tekee opiskelijalle hen-
kilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman, eli HOKS:in. HOKS määrittelee 

• Oppisopimus räätälöidään 
sekä yrityksen että koulutet-
tavan tarpeita vastaavaksi. 

• Opintoja voi suorittaa ympäri 
Suomen. Verkko-opinnot ovat 
iltaisin ja viikonloppuisin.

• Työstä maksetaan palkkaa, 
eli koulutuksen voi suorittaa 
ilman opiskelijabudjettia. 

Opinnot eivät  
poissulje työtä 

R iverialla on metsäalan 
opetuksessa pitkät pe-
rinteet, ja oppilaitokses-
sa ymmärretään työko-

neella tehtyä työtä.
– Nyt jalkaudumme kokemuksi-

nemme toiselle alalle eli maaraken-
nukseen; tuomme hyvät opetusme-
netelmät maarakennuskoneenkul-
jettajakoulutukseen, kertoo Rive-
rian metsäalan koulutuspäällikkö 
Mikko Saarimaa.

Digitaalisuus on tuonut suur-
ta etua taitojen opetukseen. Siinä 
missä ennen kouluttaja arvioi sil-
mämääräisesti työkoneen hallin-
taa, nyt anturit mittaavat opiskeli-
jan suoritusta ja antavat siitä kiis-
tatonta, tarkkaa dataa.

Työsuoritusta, työn tuottavuutta 

Työtä optimoidaan datalla
ja työssä jaksamista mitataan. Mit-
taustulokset visualisoidaan opis-
kelijan ja opettajan ymmärtämään 
muotoon, jolloin opettaja ja opiske-
lija voivat tarkastelevat mittausda-
taa yhdessä. Palaute keskittyy teke-
miseen ja tuloksiin, ei henkilöön.

Työsuoritetta kohti käytettä-
vä energia, virheiden määrä, tuo-
tos tunnissa tai tuotos suhteessa  
asetettuun resurssipanokseen ovat 
asioita, joista opiskelija voi seurata 
omaa kehitystään. Suorituksen pilk-
kominen pienempiin osiin helpottaa 
ja nopeuttaa oppimista ja parantaa 
palautteen laatua, kun palaute an-
netaan ymmärrettävistä asioista. 
Näin opiskelijalle syntyy ymmärrys 
suoritukseen vaikuttavista asioista.

Palaute työstä on hyödyllistä 
myös jo operaattoreina työskente-
leville, jotka haluavat kehittyä pa-
remmiksi työssään. Esimerkiksi kai-
vinkoneen tai metsäkoneen kuljetta-
jan pitää kyetä itsenäiseen työsken-
telyyn; vieressä ei ole työnjohtajaa 
neuvomassa. Oikeiden työtapojen 
oppiminen tekee työstä paitsi tuot-
tavampaa myös vähemmän kulut-
tavaa työntekijälle.

Simulaattori terävöittää 
opiskelijan osaamista
Riveria on hyödyntänyt simulaat-
toreita opetuksessa kohta 30 vuot-

ta. Virtuaalisimulaattoreiden avulla 
työstä on ollut helppoa saada dataa 
ja hyödyntää sitä palautteenannos-
sa, työprosessin kehittämisessä ja 
oppimisprosessien vertailussa. 

Taitojen opetus 2020 -hankkeen 
tarkoitus on siirtää simulaattoreissa 
hyväksi havaittu tiedonkeruu oikei-
siin koneisiin, jotta opiskelijat saa-
vat kehittävää palautetta, kun he 
tulevat opinnoissaan siihen vaihee-
seen, että siirtyvät tekemään oikei-
ta työtehtäviä oikeille työkohteille. 
Oikeisiin koneisiin asennetut palau-
tejärjestelmät ovat avuksi siinäkin, 
että kokeneiden kuljettajien osaa-
mista voidaan tutkia ja siirtää uu-
sille työntekijöille. Myös ammatissa 
jo toimivien, ammattitutkintoa suo-
rittavien operaattorien osaamista 
voidaan parantaa. 

Olosuhteet huippuluokkaa
Kehityshankkeen ansiosta esimer-
kiksi metsäalan harjoitteluolo-
suhteet paranevat huomattavasti. 
Koululle hankitaan sähkökäyttöi-
nen kuormatraktorisimulaattori. 
Lisäksi simulaattorikentän yhte-
yteen tulee ajoharjoittelurata, ja 
kuormatraktori käytettäväksi siellä 
sekä puunkorjuutyömaalla. Uusiin 
ja olemassa oleviin koneisiin asen-
netaan anturit ja mittarit, mahdol-
lisesti ajorataankin. Myös virtuaa-

lisimulaattoreihin tehdään tiedon-
keruun muutostyöt.

Maarakennusalan opetustar-
peisiin saadaan kehityshankkeen  
avulla muun muassa siirrettävä 
koulutusympäristö, vetoauto, mo-
nikonesimulaattori, pyöräkuor-
maaja, kaivinkone, 3D-koneoh-
jausjärjestelmä sekä datankeruu-
järjestelmä.

Kaluston lisäksi myös koulu-
tuskonseptia kehitetään: Riverian 
opetushenkilöstö koulutetaan oh-

jelmiston käyttöön ja palauttee-
nantoon, ja tavoitteena on kehittää  
pedagogisia menetelmiä, jotka pe-
rustuvat vaiheistettuun opetusmal-
liin ja yksilöllisiin taitotasoihin. Ta-
voitteena on myös määritellä me-
netelmät oppimisen ja opetuksen 
vaikuttavuuden mittaamiseen ja 
analysointiin. Kehittämisen piiriin 
kuuluu edellä mainittujen lisäksi 
koulutuksien ja infotilaisuuksien 
järjestäminen alojen yrityksille ja 
kuljettajille.

Työteho. Riveriassa  
panostetaan työn ja 
työsuoritusten tutki- 
miseen. Tähtäimessä 
on digitaalisen ope-
tusteknologian kehit-
täminen operaattori- 
ammateissa.
TEKSTI      SUSANNA BELL

Työsuoritteen silmämääräisen arvioinnin sijaan tänä päivänä käytetään tarkkaa dataa. Kun operaattori oppii optimoimaan niin omat kuin koneenkin liikkeet, tulee työstä tehokkaampaa 
ja vähemmän kuluttavaa. Digitaalinen opetusteknologia mahdollistaa myös sen, että opiskelija voi verrata kokeneiden koneoperaattorien dataa omaansa.

KOSKAAN EI  
OLE MYÖHÄISTÄ  

KEHITTÄÄ  
ITSEÄÄN.

ANU KOVALAINEN

 

• Ensimmäisenä osana  
on digitaalinen opetus- 
teknologia operaattori- 
ammateissa, jonka bud-
jetti on 1,4 miljoonaa  
euroa. Euroopan alue- 
kehitysrahaston osuus 
tästä on 980 000 euroa, 
loput tulee Pohjois-Kar-
jalan maakuntaliitolta.

Taitojen opetus 2020 -hanke 
jakaantuu kahteen osaan

• Toisena osana on taito-
jen opetus operaattori- 
ammateissa. Budjetti 
tätä varten on 553 500 
euroa. Euroopan sosiaali- 
rahaston osuus tästä 
summasta on 387 450 
euroa. Loput varat tule-
vat Etelä-Savon ELY-
keskukselta.
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N e ajat ovat ohi, jolloin täy-
dennyskoulutus tarkoitti 
luennoilla istumista. Nyt 
vuorovaikutteiset koulu-

tuskonseptit yhdistävät verkon ja li-
ve-tapaamisten parhaat puolet. Op-
pimisen sisältöihin erikoistunut Edi-
ta Publishing Oy tuo tämän kaiken 
opetusalan työyhteisöjen ulottuville.

– Tarjoamme voimavaroja ja työ-
kaluja yksittäisille opettajille ja hei-
dän työyhteisöilleen. Koulutuksessa 
jokainen opettaja voi edetä omaan 
tahtiinsa ja samalla päästä mukaan 
oman yhteisönsä kehittämiseen ja 
pedagogisiin keskusteluihin. Tämä 
yhdistelmä toimii esimerkiksi uu-
dessa Minun vuoroni loistaa -kou-
lutuksessa, joka vastaa ajankohtai-
siin opettajien jaksamisen haastei-
siin, Edita Publishing Oy:n kehitys-
päällikkö Tarja Tuomainen toteaa.

Vain hyvinvoiva opettaja voi tu-
kea oppilaiden hyvinvointia. Kun 
opettajat löytävät omat vahvuu-
tensa ja saavat uusia voimavaroja 
oppilaiden tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen tukemiseen, koko yhteisön 
hyvinvointi kohenee.

– Hyvinvointia ja oppimista ei voi 
erottaa. Yhteiskuntamme tulevai-

suus riippuu siitä, miten kohtaam-
me lapset ja nuoret ja miten pystym-
me vahvistamaan heidän yksilölli-
siä taitojaan koulussa. Tämä ei on-
nistu, jos emme huolehdi opettajien 
jaksamisesta, Tuomainen sanoo.

Koulutuksen ovat Tuomaisen 
kanssa suunnitelleet kokeneet tut-
kijat ja opettajankouluttajat Merja 
Meriläinen ja Maarika Piispanen. 
Meriläisen mukaan Minun vuoroni 
loistaa -koulutus vahvistaa ratkai-

sukeskeistä ajattelua, näkökulman 
vaihtamisen taitoa sekä työn mer-
kityksellisyyden kokemusta. Se tu-
kee hyvinvointia, kasvuajattelua ja 
opettajan resilienssiä. 

– Aluksi osallistujat perehtyvät  
omaan hyvinvointiinsa ja vahvuuk-
siinsa sekä koulutuksen peruskäsit-
teisiin. Kun kaikki yhteisön jäsenet 
omaksuvat samat käsitteet, on help-
po käydä asioista yhteistä keskuste-
lua ja keskittyä työn kehittämiseen.

Jokainen yhteisö myös valitsee 
keskuudestaan kaksi sparraajaa

– Sparraajat saavat kouluttaja-
koulutuksen ja vetävät yhteisössään  
kolme pedagogista iltapäivää. He 
huolehtivat hyvinvoinnin ylläpitä-
misestä yhteisössään, Meriläinen 
kertoo.

Katse sekä omiin että 
muiden vahvuuksiin
Meriläisen ja Tuomaisen mukaan 
moni opettaja väsyy työssään, sil-
lä kiireisissä työpäivissä ja nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa ei aina ehdi 
pysähtyä kysymään itseltään, mitä 
minulle kuuluu nyt ja miten minul-
la menee. On tärkeää olla tietoinen 
siitä, kuormittaako työ liikaa tai tun-
teeko työn imua ja iloa työssään.

– Monen opettajan sisäisessä pu-
heessa on negatiivinen vinouma, jo-
ka keskittää ajatuksia liikaa siihen, 
mikä on pielessä. Opettaja voi lei-
mata työpäivänsä epäonnistuneek-
si, jos hyvin menneen päivän päät-

Kun opettaja 
voi hyvin, koko 
yhteisö loistaa
Voimavarat. Yksilön 
ja yhteisön kehittä- 
misen yhdistävä täy- 
dennyskoulutus tukee 
uusin keinoin opetta-
jien hyvinvointia. 

teeksi kaksi oppilasta alkaa riidellä  
keskenään. Kun oppii vaihtamaan 
näkökulmaa eikä anna negatiivisen 
äänen johdattaa toimintaansa, hy-
vän kierre vahvistuu ryhmässä.

Koulutus opettaa tunnistamaan 
lasten, nuorten sekä kollegojen hy-
vät puolet, antamaan niistä palau-
tetta ja auttamaan heitä loistamaan. 

– Myönteinen näkökulma hei-
jastuu myös kodin ja koulun yhteis-
työhön. Jos vanhemmat keskittyvät 
liikaa lapsensa epäonnistumisiin, 
opettaja voi auttaa kääntämään kat-
seen siihen, mikä lapsella on hyvin.

Koulutus jää osaksi arkea 
Koulutus on tarkoitettu kaikilla 
koulutusasteilla työskenteleville 
opetusalan ammattilaisten työyh-
teisöille, ja Tuomaisen mukaan yk-
si lukuvuosi on sopiva aika sen läpi 
viemiseen. Koulutuksen tilaajat saa-
vat lisenssin Editan uudenlaiselle 
verkkokurssialustalle.

– Työhön liittyviä konkreettisia ti-
lanteita käydään koulutuksessa läpi 
paljon. Mukana on harjoituskirja, jo-
ka tukee asioiden syventämistä sekä 
koulutuksen aikana että sen jälkeen.

Samalla konseptilla työyhteisöil-
le on tarjolla myös koulutukset, jot-
ka liittyvät oppimisen ja koulun-
käynnin kolmiportaiseen tukeen 
sekä perusopetuksen arvioinnin 
kokonaisuudistukseen.

Paikkaan sitomaton verkossa tapahtuva Minun vuoroni loistaa -koulutus mahdollistaa oman paneutumisen ja vuorovaikutteisuuden sekä koko työyhteisön sitoutumisen ja kehittämisen. 
Sparraajien koulutus puolestaan varmistaa sen, että antia hyödynnetään koulutuksen jälkeenkin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhteisössä.

JOONA RAEVUORI

TEKSTI      MARJA PUUSTINEN 

VAIN HYVINVOIVA 
OPETTAJA VOI TUKEA 

OPPILAIDEN  
HYVINVOINTIA. EDITA.FI/OPETUS-JA-KASVATUS


