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Kari Viinisalo on Osaajan vastaava 
päätoimittaja.

AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN
MOMENTUM 

O LEMME SIIRTYNEET toisen asteen koulutuksen uudistuksen eli re-
formin jälkeiseen aikaan. Lainsäätäjä on tehnyt ja luonut puitteet, 
jotka tekevät mahdolliseksi entistä joustavammat ja yksilöllisem-

mät koulutuspolut ja jossa työpaikkaoppimisella on suuremmat mah-
dollisuudet. Perimmäisenä päämääränä on parantaa mahdollisuuksia 
saada ammatillinen tutkinto ja turvata yrityksille osaavat työntekijät. 

Työssä oppiminen lisää opiskelijoiden motivaatiota, parantaa opis-
kelujen saattamista loppuun ja edistää pääsyä työmarkkinoille. Inves-
toimalla koulutukseen yritykset saavat kipeästi kaipaamaansa kilpailu-
kykyä aina vain kansainvälistyvillä markkinoilla.

Elinkeinoelämän keskusliiton Riikka Heikinheimo toteaa lehdessä, 
että yritykset lähtevät mukaan koulutusyhteistyöhön, jos oppilaitokset 
ottavat työnantajat asiakkaikseen. Talouden piristyminen tarjoaa oppi-
laitoksille juuri nyt momentumin rakentaa oppilaitosten ja yritysten vä-
lille toimiva koulutusyhteistyö, jossa otetaan huomioon opiskelijan ja 
työnantajan tarpeet. Työelämän mukaan ottamista korostivat myös si-

vistysvaliokunnan Sanna Lauslahti, AMKE:n toimitusjohtaja Petri Lem-
pinen ja Opso ry:n puheenjohtaja Tarmo Välikoski.

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tarjoaa esimerkin sii-
tä, miten ammatillisia opintoja voidaan järjestää joustavasti ottamalla 
lähtökohdaksi opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. MERCURIAN toimin-
ta tuo mieleen teollisuudessa käytetyn massaräätälöinnin. Siinä palve-
lu voidaan tuottaa yksilöllisesti ja samalla taloudellisesti kannattavasti.

O OSAAJA-LEHTI ALKOI ilmestyä nykymuotoisena vuonna 2000. Näi-
den kahdeksantoista vuoden aikana Osaaja on vakiinnuttanut ase-
mansa oppisopimus- ja ammatillisen koulutuksen työpaikkaoppi-

misen sidosryhmiä palvelevana ammattilehtenä. Uskon, että lehdellä 
on myös jatkossa tärkeä paikkansa kehitettäessä ammatillista koulutus-
ta ja työpaikkaoppimista. ●

"Perimmäisenä päämääränä on parantaa opiskelijoiden 
mahdollisuuksia saada ammatillinen tutkinto  ja turvata 
yrityksille osaavat työntekijät."
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Koulutuksella 
rakennetaan 
silta työstä 
työhön
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja 

Riikka Heikinheimo on tyytyväinen reformiin. 

Hän uskoo, että työpaikkaoppiminen lisääntyy, 

jos oppilaitokset ovat aktiivisia ja ottavat yritykset 

asiakkaikseen. 

TEKSTI Kari Viinisalo • KUVA Vesa Kippola

VIERAILIJA
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Koulutuksella 
rakennetaan 
silta työstä 
työhön
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Vastaat EK:ssa osaamisesta ja kasvusta. 
Minkälainen tausta sinulla on?
Tulin EK:oon Suomen Akatemiasta. Sitä ennen olin 
16 vuotta Tekesissä innovaatiopuolella. Olen pääs-
syt katsomaan työssäni osaamista monelta kannalta. 
Innovaatioilla luodaan uutta osaamispohjaa yritysten 
liiketoiminnalle. Suomen Akatemiassa keskitytään tut-
kimukseen, myös sellaiseen, joka lisää osaamista ja luo 
pohjaa yritysten innovaatiotoiminnalle. EK:ssa katson 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää kokonai-
suutena. Sitä miten hyvin se toimii. 

Miten EK:n yhteiskunnallinen rooli on muut-
tunut ja muuttuu tulevaisuudessa?
EK on perinteisesti tunnettu vahvasta työmarkkinaroo-
lista, mutta se on mennyttä aikaa. Osaaminen ja osaava 
työvoima ovat nousseet painoarvoltaan merkittäviksi, 
erityisesti nyt kun kasvu nytkähti käyntiin aika yllättäen-
kin. Uskon, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulee 
painottumaan EK:ssa yhä enemmän. On oleellista, että 
rakennetaan niitä asioita, mitkä uudistavat Suomalaista 
yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Tarvitaan elinkeinoelä-
män yhteinen ääni kertomaan, mihin suuntaan yritysten 
näkökulmasta yhteiskuntaa tulee kehittää. 

Mikä merkitys ammatillisella koulutuksella 
on yhteiskunnassa?
Kaikki koulutus on tärkeää, mutta ammatillinen kou-
lutus on erityisen tärkeä monille jäsenliitoillemme ja 
-yrityksillemme. Suomessa puhutaan paljon siitä, että 
osaamistasoa on nostettava. Se on totta, mutta osaa-
mistasoa pitää nostaa kokonaisuutena. Ei niin, että ta-
soa pyritään parantamaan vain sillä, että mahdollisim-
man moni saa akateemisen koulutuksen. Siinä rinnalla 
on nostettava myös ammatillisen koulutuksen osaamis-
tasoa ja huolehdittava, että reitit ammatilliseen kou-
lutukseen ja koulutuksesta eteenpäin ovat kunnossa. 

On mietittävä kokonaisuutena sitä, mikä muuttuvan työ-
elämän osaamistarve on. Ammatillinen koulutus tarjoaa 
hyviä mahdollisuuksia monelle. Opiskelijat voivat olla 
niitä nuoria, jotka tulevat peruskoulun penkiltä, mutta 
ne voivat yhtä hyvin olla alaa vaihtavia aikuisia tai niitä, 
jotka täydentävät aikaisempaa koulutustaan. 

Minkälainen asema koulutuksella on EK:n 
strategiassa?
Koulutuksella on merkittävä asema strategiassamme ja 
se on erittäin tärkeää jäsenillemme. Nyt, kun ammatilli-
sen koulutuksen reformi on tullut voimaan, on tärkeää, 
että oppilaitokset lähtevät aitoon vuoropuheluun yri-
tysten kanssa ja näkevät yritykset aidosti asiakkaanaan. 

EK:n viesti on koko ajan ollut, että koulutusta pitää 
kehittää, jotta se elää ajassa ja vastaa ympäröivän maa-
ilman tarpeisiin. Nyt tehdyssä reformissa otetaan oi-
kean suuntaisia askeleita, jotta Suomessa on tulevai-
suudessa maailman osaavin työvoima. 

Miten yritykset ja elinkeinoelämä ottavat 
vastaan lisääntyvän työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen?
Oppilaitokset tekevät jo paljon yhteistyötä yritysten 
kanssa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen on tätä päi-
vää. Se, pystytäänkö sen määrää kasvattamaan, riippuu 
siitä, miten reformiin tartutaan. Pystyvätkö oppilaitokset 
ottamaan kopin siitä, että yritykset ovat koulutukselle 
asiakkaita? Jos ja kun näin tapahtuu, lähtee työpaikoil-
la oppiminen lisääntymään. Reformi tapahtui kreivin 
aikaan. Monessa yrityksessä on osaamisvajetta kasvun 
käynnistyttyä. Oppilaitosten kannattaisi olla nyt aktiivi-
sia, sillä koulutukselle on tilausta.

Näkevätkö yritykset eron oppisopimuksen ja 
koulutussopimuksen välillä?
Koulutussopimus on kevyempi ja lyhyempi ja siitä syys-
tä se sopii osalle yrityksistä. Jotkut taas menevät suo-
raan oppisopimukseen. Hyvin käytettynä koulutussopi-
mus johtaa oppisopimukseen. On hyvä, että meillä on 
kaksi eri sopimusmahdollisuutta. 

Miten työelämän ja oppilaitosten välistä yh-
teistyötä tulisi rakentaa työelämän kehittä-
misen ja taloudellisen tehokkuuden näkö-
kulmasta?
Avoin vuoropuhelu työelämän ja oppilaitosten välillä on 
avainasemassa. Työelämä muuttuu koko ajan ja koulut-

”Tutkintolähtöisestä ajattelusta pitäisi siirtyä 
tarkastelemaan enemmän osaamista. Tarvitaanko 
aina mittavia uusia koulutuksia vai riittääkö 
olemassa olevan osaamisen parantaminen?”
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tajien pitäisi olla kädet savessa kentällä, jotta he näke-
vät, mitä yritysten arki tänään on ja pystyvät tarjoamaan 
mahdollisimman osuvaa koulutusta. 

Brysselissä puhutaan paljon oppisopimus-
koulutuksen liikkuvuudesta. Miten näet am-
matillisen koulutuksen liikkuvuuden? 
Isossa kuvassa se, että nuoret ja ylipäätään suomalaiset 
saavat kokemusta kansainvälisyydestä ja liikkuvuudesta, 
on hyvä asia. Oppisopimuksessa pääpainon on oltava 
oppilaitosvaiheessa. Ellei yrityksellä ole valmiina kiin-
teitä kansainvälisiä suhteita ja yrityslähtöistä tarvetta 
liikkuvuudelle, on kansainvälisen liikkuvuuden edellyt-
täminen kohtuutonta. 

Mikä merkitys osaamisella on Suomelle? 
Suomi on riippuvainen siitä, mitä maailmalla tapahtuu. 
Kaikki muutokset heijastuvat tavalla tai toisella myös 
tänne, sillä olemme osa globaalia verkostoa ja meidän 
on oltava ketteriä. Esimerkiksi ennen oli mahdollista ke-
hittää ensin teknologiaa ja sitten viedä se markkinoille. 
Tänään se ei enää ole mahdollista. 

On tehtävä bisnestä ja samaan aikaan kehitettävä. 
Kehittäminen ja liiketoiminta ovat ikään kuin kolikon 
kaksi eri puolta. Meillä ei ole enää aikaa kehittää täy-
dellisiä tuotteita tai palveluja, vaan meidän on oltava 
kansainvälisellä tasolla. 

Sama pätee koulutukseen. Siihen käytettävä aika ei 
saa - etenkään aikuisten kohdalla – olla itseisarvo. Tär-
keää on vaikuttavuus, se että opitaan juuri niitä asioi-
ta, joille on tarve. Tutkintolähtöisestä ajattelusta pi-
täisi siirtyä tarkastelemaan enemmän osaamista. On 
kysyttävä, tarvitaanko aina mittavia uusia koulutuk-
sia vai riittääkö olemassa olevan osaamisen paranta-
minen ja ajanmukaistaminen? Paljon puhutaan siitä, 
miten tulevaisuudessa koulutuksella rakennetaan sil-
ta työstä työhön. 

Osaamista siis tapahtuu myös työpaikoilla?
Kyllä. Meidän pitäisi muistaa, että osaamisen kehitty-
mistä tapahtuu todella paljon työpaikalla työtä tehdes-
sä. Olemme miettineet EK:ssa paljon sitä, miten tämä 
osaaminen saataisiin tehtyä näkyväksi. Oman osaami-
sen tunnistaminen olisi tärkeää sekä työntekijälle että 
yritykselle. Kaikkea oppimista ei tarvitse hakea yrityksen 
ulkopuolelta, vaan sitä voi myös saada yrityksen kehi-
tysprojekteissa, tehtävien vaihdossa ja uusien järjestel-
mien käyttöönottamisessa. ●

KUKA?
Filosofian tohtori Riikka Heikinheimo on osaa-
misen ja koulutuksen edunvalvonnasta vastaava 
johtaja EK:ssa. Hänen vastuulleen kuuluvat 
muun muassa koulutus, tutkimus ja innovaatiot, 
kauppapolitiikka sekä yritysten kasvu ja kansain-
välistyminen. 

Aikaisemmin hän toimi johtajana Suomen 
Akatemiassa. Siellä hän vastasi  ohjelmatoimin-
nasta sekä strategisesta tutkimusrahoituksesta. 
Ennen Akatemiaa Heikinheimo työskenteli Teke-
sistä useissa eri tehtävissä. Viimeksi hän toimi 
suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden 
asiakaspalveluista vastaavana johtajana.
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YRITYSYHTEISTYÖ

 – Jokainen solmittu oppi- tai 
koulutussopimus parantaa 
opiskelijan mahdollisuuk-
sia siirtyä työelämään, myyn-
nin kehittäjä Sami Heikki-
lä sanoo.
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Myynnin kehittäjä Sami Heikkilä miettii yhdessä Tampereen seudun 

ammattiopisto Tredun kanssa keinoja siihen, miten yritysten kanssa saadaan 

rakennettua entistä paremmin aitoja kumppanuuksia. – Yksi käynti saattaa 

poikia useita koulutuksia tai muuta yhteistyötä, kun näkökulmaa lavennetaan.

Tredussa panostetaan 
yritysyhteistyön kehittämiseen

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVA Tuomas Lindroos

Y RITYSYHTEISTYÖ OPPILAITOSTEN ja yritysten välillä ei 
ole uusia asia, mutta sen merkitys on kasvanut vii-
me vuosina huomattavasti. Ammatillisen koulu-

tuksen reformi toi yhteistyöhön uutta syvyyttä ja uusia 
mahdollisuuksia. Tredussa kehittämisen tueksi organi-
soitiin Työelämäpalvelut, jossa muun muassa oppisopi-
mushenkilöstö ja yrityskoordinaattorit toimivat linkkinä 
yrityksen ja oppilaitoksen välillä.

– Ammatillisen koulutuksen on solmittava entistä 
enemmän aitoja kumppanuuksia yritysten kanssa. Tä-
mä vaatii monelta näkökulman muutosta, Sami Heik-
kilä pohtii.

Näkökulman muutoksella Heikkilä tarkoittaa sitä, et-
tä opiskelijakeskeisestä ajattelusta on siirryttävä entistä 
enemmän asiakaskeskeiselle puolelle. Yrittäjälle ei he-
ti alkuun puhuta tutkinnoista ja prosesseista vaan hyö-
dyistä. Siitä, miten Tredu voi lisätä yrityksen osaamista 
ja työntekijöiden motivaatiota. 

– Ei yrittäjää kiinnosta niinkään tutkinnot vaan lop-
putulos eli se, miten kouluttaminen näkyy käytännön 
arjessa, kuten vaikka tuottavuudessa ja työhyvinvoin-
nissa. Koulutus tai tutkinto on väline, jolla tämä saa-
daan aikaan. 

Mitä, missä, milloin?
Tredussa on aloitettu sisäisten prosessien purkaminen 
auki ja kokeillaan erilaisia tapoja miten ne toimisivat yri-
tyksen näkövinkkelistä paremmin ja nopeammin. Miten 
Tredussa pystytään mahdollisimman nopeasti ja kette-
rästi vastaamaan yritysten tarpeisiin – olivat ne sitten 

pieniä tai suuria? Pystytäänkö toivottu asia tekemään, 
kuka sen tekee, milloin se tehdään vai tehdäänkö sitä 
lainkaan? Heikkilä korostaa, että myös se, ettei kou-
lutuksen tai muun yhteistyöehdotuksen järjestäminen 
syystä tai toisesta onnistu, on asia, josta pitää viestiä 
nopeasti.

– Se, miten me nyt palvelemme yksittäistä asiakas-
ta vaikuttaa siihen, miten laajasti palvelemme heitä kol-
men vuoden päästä. Meidän on oltava yrityksille hou-
kutteleva kumppani, Heikkilä selventää.

Hän toteaa, ettei yrittäjä ehdi työviikon jälkeen miet-
tiä miten koulutusorganisaatio voisi häntä auttaa par-
haiten. Se on Tredun tehtävä. Se vaatii jatkuvaa muis-
tuttamista, yhteydenpitoa ja läsnäoloa yrittäjän arjessa, 
mutta kun asiat tehdään hyvin ja huolella, poikii se aina 
uusia toimeksiantoja.

Heikkilä lisää, että muutos opiskelijakeskeisestä ajat-
telusta asiakaskeskeiseen tarkoittaa myös sitä, että yri-
tyksen tarpeita on katsottava sen oman koulutustar-
jottimen ulkopuolelta. Mitä muita palveluja yritykselle 
voitaisiin järjestää: onko siellä esimerkiksi piilotyöpaik-
koja valmistuville opiskelijoille? Löytyykö sieltä hyviä 
opiskelijaprojekteja tai vaikka työssäoppimispaikkoja? 
Tai mitä muita oppisopimuskoulutuksia yrityksessä voi-
taisiin järjestää?

– Reformi vaatii, että jokaisen on laajennettava nä-
kökulmaa yksittäisistä tutkinnoista kaikkiin muihinkin 
yhteistyön muotoihin ja pohdittava, miten voisi mah-
dollisimman hyvin vastata kerralla yrityksen tarpeisiin, 
myynnin kehittäjä Sami Heikkilä painottaa.●
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Päätoimittajan 
aamukahvi
Tarkoittaako reformi ammatillisen koulutuksen vallankumousta vai onko 

se luonnollisen kehityksen tulos? Asiasta keskustelivat eduskunnan 

sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti, Ammattiosaamisen 

kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitujsohtaja Petri Lempinen ja Suomen 

oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n puheenjohtaja Tarmo Välikoski.

KOULUTUSREFORMI

TEKSTI Kari Viinisalo • KUVITUS Viestintätoimisto Mageena

SANNA LAUSLAHTI (SL).  Minusta vastaus on sekä että. 
Uusi lainsäädäntö antaa mahdollisuuden tehdä suuria 
uudistuksia koulutukseen, mutta ihminen ei ole kone. 
Ihmisille täytyy antaa aikaa oppia uudet tavat toimia. 
Lainsäädäntö voi olla vallankumouksellinen, mutta sen 
toteutus tulee tehdä hallituin askelin. 

Olen nähnyt kentällä, miten intohimoisesti siellä 
kehitetään omaa oppilaitosta ja näytetään, että meil-
lä osataan. Lainsäätäjänä sitä kysyy, antaako laki tähän 
mahdollisuuksia ja miten näitä hienoja uudistuksia le-
vitetään?

PETRI LEMPINEN (PL). Asia on juuri, kuten Sanna sanoi. 
Tässä on paljon tuttuja elementtejä, kuten työpaikalla 
tapahtuva oppiminen tai osaamisen arviointi työelä-
mässä. Itse asiassa nyt voimaan astunut lainsäädäntö 
on suora jatkumo vuoden 1921 oppisopimuslaista. 
Reformi tuo ihan uudella tavalla joustavuutta koulu-
tuksen järjestämiseen. 

TARMO VÄLIKOSKI (TV). Minustakin reformi on hyvä asia. 
Entinen rahoitusjärjestelmä ei kannustanut kehittämään 
toimintaa. Reformin tuomien mahdollisuuksien toteut-
taminen käytännössä on haaste koulutuksenjärjestäjien 
johtamiselle.

SL:Oppilaitostasolla kysymys on johtamisesta. Ote-
taanko henkilöstö mukaan suunnittelemaan uudistusta. 
Miten meidän koulu näyttää kyntensä. Kaikki perustuu 
loppujen lopuksi osallistavaan johtamiseen.

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät 
ry:n pj Tarmo Välikoski, Ammattiosaamisen ke-
hittämisyhdistys AMKE ry:n tj Petri Lempinen 
sekä sivistysvaliokunnan vpj Sanna Lauslahti 
(yllä) keskustelivat reformin mahdollisuuksis-
ta ja uhkista. 
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Päätoimittajan 
aamukahvi

Pentti Rauhala on Tampereen 
yliopiston kasvatustieteen, 
erityisesti ammattikasvatuksen dosentti

KOLUMNI

Osaamispuutteita korjaamalla ja 
hakevalla toiminnalla työllisyyttä

A MMATILLISEN KOULUTUKSEN reformin toteutus on al-
kanut. Talouskasvun käännyttyä nousuun parem-
malla kysynnän ja tarjonnan kohtaamisella paran-

netaan työllisyysastetta.
Työpaikkapainotteisempi ammatillinen koulutus 

haastaa perinteisen koulumuotoisen toteutusmallin ja 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös oppisopimuskou-
lutukselle. Ammattiopistojen opettajat ovat tunteneet 
huolta työpaikkapainotteisemman ammatillisen koulu-
tuksen toteutusmahdollisuuksista. Monilla aloilla on va-
kiintuneet toimintamallit työpaikoilla tapahtuvassa am-
mattiopetuksessa. On myös aloja, joilla ei ole lainkaan 
koulumuotoista opetusta. Esimerkiksi mekaaninen met-
säteollisuus kouluttaa työvoimansa joko oppisopimuk-
sella tai muuten työpaikkakoulutuksena. 

On arvioitu, että työpaikoille siirtyvä käytännön ope-
tus vaatii koko maassa noin 4 000 uutta vuosityöpaik-
kaa. Tämä tekee keskimäärin noin 25 uutta vuosityö-
paikkaa yhtä koulutuksen järjestäjää kohti. Eri alojen 
hyvien käytänteiden siirtäminen vahvemmin koulupai-
notteista opetusta toteuttaville aloille edistäisi tavoittei-
den toteutumista. Koulumuotoisen koulutuksen, kou-
lutussopimuksen ja oppisopimuksen tulee muodostaa 
yhteen niveltyvä koulutuspolku, jossa siirrytään teoria- 
ja työpajapainotteisesta oppimisesta asteittain koulu-
tussopimuksen kautta oppisopimuskoulutukseen. 

Työttömien aktivointimallin eräänä vaatimuksena on 
18 tunnin työ, yritystoiminta, työllisyyskoulutus, omaeh-
toinen koulutus tai muu työllisyyttä palveleva toiminta. 
Olisiko mahdollista, että oppisopimuksen lisäkoulutuk-
sena voitaisiin tarjota muutaman tunnin osaamispuut-
teita korjaavaa koulutusta, joka parantaisi työllistymis-
mahdollisuuksia? 

Työllisyydenhoitopalvelut tulisi kytkeä kiinteästi kou-
lutukseen kuten Tampereen kaupunkiseudulla on teh-
ty osana työllisyydenhoitokokeilua. Kunnilla on pitkä-
aikaistyöttömien sakkomaksun johdosta suuri intressi 
hankkia työttömille työpaikkoja. Eri kunnissa, kuten TE-
toimistoissakin, on saatu hyviä kokemuksia henkilökoh-
taisesta työpaikkojen hankinnasta, jossa on jalkaudut-
tu yrityksiin etsimään potentiaalisia työpaikkoja. Selvä 
toimintamalli osaamispuutteiden korjaamiseen yhdessä 
kouluttajien kanssa ja ns. hakeva toiminta ovat keskeisiä 
kohteita, joihin kannattaa ohjata resursseja. ●

PL: Tämä on kulttuurikysymys mitä suurimmassa määrin 
ja sen ytimessä on pedagoginen työ. Kulttuuri, historia 
ja työaikajärjestelmät ovat muovanneet nykyisen tavan 
työskennellä. Reformi haastaa tämän. 

MITÄ REFORMI TARKOITTAA OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJALLE 
JA YRITYKSELLE?
SL: Opiskelija voi aloittaa opintonsa, milloin tahansa. 
Jokaiselle rakennetaan yksilölliset koulutuspolut, jotka 
nivoutuvat osaksi elinikäistä oppimista. Kolmas näkö-
kulma on se, että oppilaitokset ottavat vahvemman roo-
lin ohjaamojen ja TE-toimistojen kyljessä. Myös jatko-
opintokelpoisuudessa on tapahtunut hyvää kehitystä.

PL: Lakivalmistelun aikana henkilökohtaistaminen ja yk-
silölliset opintopolut ymmärrettiin ehkä tahallisestikin 
väärin. Kuviteltiin, että jokainen tekee yksinään jotakin, 
mutta eihän se niin ole. Reformi mahdollistaa sen, että 
ne nuoret ja aikuiset, joilla on edellytykset ottaa ammatin 
vaatimukset haltuunsa nopeammin, voivat sen tehdä. 

Työpaikkaoppimisen lisäämisessä on kyse jatkumos-
ta. Meillä on oppisopimus ja työssäoppimista kaikille 
ammattikoululaisille. Yrityksille työpaikkaoppimisen li-
sääntyminen tarjoaa mahdollisuuden päästä näkemään 
entistä suurempi joukko erilaisia oppijoita, ja rekrytoi-
da omaan työtiimiin parhaiten sopivia tulevaisuuden te-
kijöitä.

REFORMIN UHKAT?
PL: Reformissa on kaksi uhkaa. Pysyykö koulutus työ-
elämän muutoksen tahdissa? Toinen uhka liittyy siihen, 
miten pystymme varmistamaan voimakkaan sisäisen 
muuttoliikkeen Suomessa, jotta kaikilla on tasavertai-
set mahdollisuudet saada koulutusta. Miten turvaamme 
sen, että ammatillinen koulutus palvelee alueellisia työ-
markkinoita riittävän kattavasti koko maassa?

TV: Oleellinen asia on ratkaista se, miten saamme yri-
tykset ottamaan vastuuta koulutuksesta ja auttaa niitä 
näkemään koulutus aidosti menestystekijänä. Kulttuuri-
muutosta tarvitaan myös työelämän puolella.

SL: Koulutussopimus voi tarjota erityisesti pienille yri-
tyksille houkuttimen ottaa opiskelijoita. Oppisopimus 
voi olla monelle liian vaativa, sillä esimerkiksi työsuhde 
sitoo monella tavalla. Mutta kun kaikki palaset nivotaan 
yhteen, voidaan sanoa, että uusi lainsäädäntö mahdol-
listaa mitä tahansa. ● 

LUE KOKO HAASTATTELU WWW.OSAAJALEHTI.FI
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MAAHANMUUTTO

Mahtava-hakkeen tavoit-
teena oli auttaa turva paikan 
saaneita aikuisia kohti oppi-
sopimusta.  
    – Meillä on paljon yrityk-
siä, jotka haluavat rekrytoi-
da maahanmuuttajia. Jossain 
tilan teessa voi olla etuna, että 
tiimissä on myös vaikka ara-
biankielinen vartija, Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston toi-
mialarehtori Anna Mari Lei-
nonen sanoo.
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TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT Katri Tamminen

PARI VUOTTA sitten tehdyssä selvityksessä huomattiin, 
että maahanmuuttajat pärjäävät hyvin valmistavissa 
koulutuksissa, mutta ammatillisiin koulutuksiin haet-

taessa heidät laitetaan samalle viivalle kaikkien hakijoi-
den kanssa. Ja koska kielitaito ei riitä, heidät ohjataan 
takaisin valmistavaan koulutukseen. Selvitys havahdut-
ti. Mitä järkeä tässä on? Sen sijaan, että asiakkaita au-
tettaisiin eteenpäin, heitä pallotellaan erilaisista valmis-
tavista koulutuksista toiseen. Stadin ammatti- ja aikuis-
opistossa haluttiin löytää tähän ratkaisu ja siellä mietit-
tiin uudella tavalla se, miten maahanmuuttajien ammat-
tiin ohjauksessa onnistuttaisiin parhaiten. 

– Käänsimme ajatusmallin toisin päin ja se sijaan, et-
tä olisimme kartoittaneet sitä, mitä maahanmuuttajat 
eivät osaa, lähdimme kartoittamaan, mitä he osaavat 
ja mitä he olivat oppineet kotimaassaan, Stadin am-
matti- ja aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Lei-
nonen sanoo. 

Ensiaskel ammattiin
Stadin ammatti- ja aikuisopistoon perustettiin maahan-
muuttajia palveleva osaamiskeskus. Kun maahanmuut-
taja tulee osaamiskeskuksen asiakkaaksi, hänen osaami-
sensa kartoitetaan. Kantava ajatus on, että jokaisella on 
hurjasti osaamista, vaikka hänellä ei osaisikaan suomea. 
Kun osaaminen on selvitetty, siirtyy asiakas sen alan am-
mattipajaan ja sitä kautta heitä ohjataan eteenpäin.

– Meillä on useita eri ammattipajoja, kuten hoiva-
paja, turvapaja, metallipaja ja ravintolapaja. Ammatti-
pajoissa maahanmuuttajat pääsevät suoraan tekemään 
työtä ja siinä ohessa he opettelevat kieltä. 

Näkökulman muuttaminen on mullistanut monen 
maahanmuuttajan elämän. Stadin ammatti- ja aikuis-

opisto on oikeasti onnistunut tarjoamaan sujuvia siirty-
miä valmistavista koulutuksista eteenpäin. Polku on voi-
nut kulkea vertaisryhmän kautta polkukoulutukseen ja 
sitä kautta oppisopimukseen, tai jos henkilöllä ei vielä 
ole valmiuksia oppisopimukseen, työkokeiluun tai op-
pilaitokseen. 

– Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja tyytyväi-
siä. Monelle pääsy ammattipajaan ja oppisopimukseen 
on ollut iso voitto ja harppaus eteenpäin. Siitä syystä 
he panostavat erityisen paljon opiskeluun, myös kielen. 

Oppisopimus paras vaihtoehto
Leinosesta oppisopimus on paras väylä kotouttaa 
maahanmuuttaja Suomeen. Työpaikalla opiskelija on 
kiinni aidossa työympäristössä samalla kun hän toimii 
veronmaksajana ja opiskelee itselleen ammattia. Jotta 
mahdollisimman monelle löytyisi oppisopimuspaikka, 
tarjoaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto useita erilaisia 
tukitoimia yrittäjille. Opiskelijoiden edellytykset on jo 
varmistettu, heidän kielitaitoaan on kehitetty ja sekä 
ammattiopettajat että suomi toisena kielenä -opettaja 
jalkautuvat koko oppisopimuksen ajan työpaikalle, sekä 
opiskelijan että yrityksen tueksi. Lisäksi usein oppisopi-
musta edeltää joko työkokeilu tai työharjoittelujakso. 

– Oppisopimus on kaikille tavoitteena, mutta jos työ-
paikka ei aukea, olemme alkuvaiheessa ohjanneet opis-
kelijoita oppilaitokseen ja työelämään esimerkiksi x + 
y -mallilla. 

Työelämä- ja oppisopimuspalveluissa nähdään, et-
tä jokainen maahanmuuttaja tuo mukanaan valtavas-
ti osaamista ja kyvykkyyttä. Enää ei odoteta täydellis-
tä kielitaitoa, vaan jokaiselle opiskelijalle etistään paras 
reitti ammattiin saman tien. ●

Monella maahanmuuttajalla olisi intoa opiskella, mutta usein huono suomen 

kielen taito on opintojen esteenä. – Se sijaan, että olisimme kartoittaneet 

mitä maahanmuuttajat eivät osaa, kartoitimme sen mitä he osaavat, Stadin 

ammatti- ja aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen sanoo. 

Osaaminen edellä 

ammattiin
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MENTOROINTI

Valta päättää opinnoista 
toi lisää motivaatiota

VANTAALLA TOIMIVASSA MERCURIA Kauppiaitten Kaup-
paoppilaitoksessa on voinut opiskella liiketoimin-
nan perustutkinoa poikkeuksellisella tavalla jo 

vuosia. Opiskelija saa itse päättää, mitä ja millä taval-
la hän opiskelee. Hän voi valita esimerkiksi, haluaako 
olla projektissa vai tehdä tentin vai opiskella verkko-
kursseja. Hän voi päättää, tuleeko kouluun yhdeksäl-
tä vai kymmeneltä ja miten pitkään opiskelee ja myös 

Mitä tapahtuu, kun opiskelijat saavat itse päättää monelta he tulevat  

kouluun, mitä he päivän aikana opiskelevat vai seurustelevatko he  

mieluummin kavereiden kanssa? Motivaatio kasvaa ja opintojen  

keskeytykset putoavat minimiin.

senkin opiskeleeko vai ei. Ainot säänöt ovat, että kou-
luun on tultava joka päivä ja että itseä ja muita on 
arvostettava.    

– Ensimmäisen tunnin joku saattaa pelkästään istus-
kella, mutta aika pian he tulevat sanomaan, että voi-
sin tehdä tämän tai tämän tehtävän, muutosta käynnis-
tämässä ollut erityisopettaja ja reformilähettiläs Sirkku 
Ohvo kertoo.  

JOUSTAVAT OPINNOT

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT Satu Hart
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Kaikki alkoi, kun Ohvo huolestui muutama vuosi sit-
ten muutaman opiskelijan opinnoista. He myöhästeli-
vät tai jättivät kokonaan tulemasta kouluun. Sen sijaan, 
että Ohvo olisi läksyttänyt heitä, hän kehotti opiskeli-
joita tulemaan kouluun, vaikka vaan kahville ja tapaa-
maan kavereita.

–  Sanoin, että olen luokassa kymmenestä kolmeen 
ja keitän kahvia, kun tulet.

Luokkaan haettiin sohva, laitettiin musiikkia soimaan 
ja luovuttiin turhista säännöistä. Ja nurinkurista kyllä, 
kun ketään ei pakotettu opiskelemaan, lisääntyi nuor-
ten halu opiskella ja keskeyttämiset putosivat minimiin.

Tapa opiskella vaihtelee
Jotsissa eli joustavassa ja työvaltaisessa opiskelijaryh-
mässä kaikki opiskelevat liiketoiminnan perustutkintoa, 
mutta opiskelija saa valita, mitä tutkinnon osia hän 
suorittaa. Suunnitelma elää ja tutkinnon osia voidaan 
vaihtaa matkan varrella.  

– Meillä ei ole yhteisiä oppitunteja eikä yhteisiä lu-
kujärjestyksiä, vaan kaikki opiskelevat eri asioita omas-
sa tahdissaan. Luokassa on samaan aikaan opintojen eri 
vaiheessa olevia opiskelijoita.

Osa oppimisesta tapahtuu projekteissa. Sirkku Oh-
vo ottaa esimerkiksi Kauppakeskus Myyrmannin tyhjään 
liiketilaan viime syksynä perustetun minikauppakeskus 
Mercuriuksen. Oppilaat myivät siellä eri kauppojen 
tuotteita pienellä provisiopalkkiolla.

– Nuoret haluavat oppia ja saada tut-
kinnon, MERCURIA Kauppiaitten Kaup-
paoppilaitoksen erityisopettaja ja re-
formilähettiläs Sirkku Ohvo kertoo. 
Vasemmassa kuvassa oppilaitoksessa 
opiskelevia nuoria. 

– Projektissa he oppivat kauppiasyrittäjyyttä, mark-
kinointiviestintää, asiakaspalvelua ja visuaalista myynti-
työtä. He kilpailivat keskenään muun muassa siitä, ke-
nellä oli kaunein osasto ja paras liikevaihto.

Toinen onnistunut projekti oli pop-up -kirjamyymä-
lä, jossa opiskelijat hoitivat itsenäisesti yrittäjän puoles-
ta liikkeen pyörittämisen.

Laajenee muuhunkin opetukseen
Muutos on vaatinut paljon myös neljältä Jots-opettajal-
ta. He ovat heittäneet rohkeasti romukoppaan kaiken 
vanhan ja aloittaneet ennakkoluulottomasti nuorten 
ohjaamisen uudella tavalla. Osa opiskelijoista etenee 
opinnoissaan itsenäisesti ja toiset tarvitsevat enemmän 
apua.

– Omaa substanssiosaamista on pitänyt laajentaa ja 
muuttaa omaa asennetta, mutta se on tuonut lisää mie-
lenkiintoa työhön. Esimerkiksi minä en voi enää opet-
taa vain oikeusoppia, vaan minun pitää pystyä opetta-
maan vähän kaikkea.

Jots-ryhmän keskeyttämismäärät ovat pienet ja he 
ovat työllistyneet opintojensa jälkeen hyvin. Samaa 
opetusmallia onkin tarkoitus laajentaa Jots-ryhmän li-
säksi muuhunkin opetukseen.

–  Enää ei voida olettaa, että kaikki oppivat yhtä ai-
kaa ja samassa tahdissa, Ohvo toteaa.

MERCURIA sai viime vuonna koulutuksen laatupal-
kinnon. ●
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T OIMITUSJOHTAJA TARJA JANTUSEN mielestä oppi-
sopimus on paras tapa rekrytoida henkilöstöä alal-
le, jota vaivaa krooninen työvoimapula eikä valmiik-

si koulutettua väkeä ole tarjolla.
– Lähipäivät oppilaitoksessa antavat opiskelijalle pe-

rustaidot työn tekemiseen. Perusteellinen perehdytys 
ammattiin tulee työtä tekemällä, Jantunen pohtii.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut järjestää puhdis-
tus-, laitoshuolto-, vahtimestari-, erikoisammattimies- 
sekä kuljetuspalveluita yli 330 asiakaskohteessa Päijät-
Hämeessä ja sen lähialueilla. 

– Kokeilimme joskus vuosia sitten ison ryhmän kou-
luttamista kerralla, mutta se ei toiminut meille silloin. 
Palkkaamme mieluummin ensin määräaikaiseen työsuh-
teeseen ja jos henkilössä on potentiaalia, ehdotamme 

REKRY

Tarjolla ammatti 
ja työpaikka

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT Katri Virtalaakso

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy käyttää oppisopimusta rekrytointikanavana.

hänelle oppisopimusta. Haluamme myös panostaa jo-
kaisen opiskelijan ohjaukseen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n yhtenä 
arvona on: Asenteella asiakkaan asialla. Tästä syystä 
uuden työntekijän ei tarvitse osata siivota tai käyttää 
koneita taloon tulessaan, mutta oikea asenne ja moti-
vaatio ovat oleellisia.

– Yrityksen maine on yhtä hyvä tai huono, kuin työn-
tekijöiden asenne työpaikalla, siksi rekrytoinnissa meil-
lä painaa asenne osaamista enemmän.

Laitoshuoltopalvelut käyttää oppisopimusta pää-
sääntöisesti rekrytointikanavana, mutta se on myös lois-
tava uralla etenemisen vaihtoehto yrityksessä. Jantunen 
on aikanaan itsekin suorittanut johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon oppisopimuksella.

Toimitusjohtaja Tar-
ja Jantunen on suo-
rittanut johtami sen 
erikoisammattitutkin-
non oppisopimuksella.
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KOLUMNI

Tarmo Välikoski on Suomen 
oppisopimuskoulutuksen 
järjestäjät ry:n puheenjohtaja.

M UUTAMA VIIKKO reformin toimeenpanoa on 
osoittanut, että kiinnostus oppisopimuskou-
lutukseen osana ammatillisen kou lu tuksen 

kokonaisuutta on lisääntynyt voimak kaasti. Uu-
si lainsäädäntö lisää koulutuksen jousta vuutta.  
Nyt oppisopimuksella voi toteuttaa muun  
muassa kauan kaivattuja tutkinnono sia ja  
ly hyetkin oppi sopimukset ovat mahdollisia.

Olen huomannut, että reformin toimeenpanos-
sa keskustelu on vahvasti painot tunut nuorten op-
pispimukseen ja sitä on käyty oppilaitosmuotoisen 
koulutuksen ehdoilla. Oppi sopimusten järjestäjäk-
si on tulossa suuri joukko uusia toimijoita ilman ai-
kaisempaa kokemusta. Tähän sisältyy myös riskejä.

Seitsemäntoista vuoden mittaisella oppi-
sopimusjohtajan kokemuksella olen sitä mieltä, 
että oppisopi muskoulutus on toimintaa yritysten 
kanssa ja silloin oppisopimustoimijankin tulee toi-
mia kuin yritys.

Jätän nyt Suomen oppisopimuskoulutuksen 
järjes täjät ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtä-
vät ja kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita hyväs-
tä yhteistyöstä ja toivon oppisopimustoiminnalle 
menestystä. ●

Opso ry kiittää

O PPISOPIMUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT ry kiittää 
pitkäaikaista puheenjohtajaansa Tarmo Väli-
koskea ansiokkaasti tehdystä työstä oppiso-

pimuskoulutuksen edistämiseksi. Tarmon jättäessä 
puheenjohtajan tehtävät toivotamme hänelle me-
nestystä uusiin haasteisiin.

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry, 
hallitus

Innostusta on, mutta onko 
ymmärrystä?

– Meillä on useita työntekijöitä, jotka ovat kouluttau-
tuneet oppisopimuksella toimitilahuoltajan perustutkin-
nosta laitoshuoltajan ammattitutkinnon kautta ohjaaja-
koulutukseen ja siitä esimieskoulutukseen. 

Kunniakirja ohjauksesta
Jokaisen opiskelijan kohdalla selvitetään ennen oppi-
sopimuksen alkua aikaisempi koulutustausta ja osaa-
minen ja tutkinto mietitään sen perusteella sopivaksi. 
Koska yrityksen volyymit ovat puhdistuspalvelussa ja 
laitoshuollossa, suorittaa valtaosa opiskelijoista toimi-
tilahuoltajan perustutkinnon.

– Oppisopimuksella me saamme täsmäkoulutettu-
ja ihmisiä oikeille paikoille, Jantunen sanoo. Hän lisää, 
että oppisopimus vaatii panostusta myös työnantajal-
ta. Mitä enemmän opiskelijoita ohjataan, sitä parempiin 
lopputuloksiin päästään.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on saanut kun-
niakirjan muutama vuosi sitten Lahden Servion nimellä 
hyvästä opiskelijaohjauksesta, mutta sen eteen on teh-
ty paljon työtä.

– Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii työnantajal-
ta sekä sitoutumista että resursseja, mutta me olem-
me halunneet panostaa tähän. Meillä on nimetyt vas-
tuuhenkilöt ja olemme vuosien varrella tiivistäneet 
huomattavasti yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opis-
kelijoiden keskeyttämiset ovat minimaalisia. Motivaa-
tio opiskeluun säilyy, kun on joku, joka auttaa vaikeiden 
paikkojen yli ja oikeasti kuuntelee, toimitusjohtaja Tarja 
Jantunen toteaa. ●

”Oppisopimus vaatii panostusta myös 
työnantajalta. Mitä enemmän opiskelijoita 
ohjataan, sitä parempiin lopputuloksiin 
päästään." 
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Rakennusarkkitehti Susanna Nykänen löysi uuden kipinän työn tekemiseen 

suoritta essaan kaksivuotista tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa 

oppisopimuksella.

Uutta virtaa 
koulunpenkiltä

Arkkitehti Susanna Ny-
känen tekee arkkiteh-
titöitä palo asemasta 
pientaloihin. 

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT Katri Virtalaakso

MENTOROINTI

S USANNA NYKÄNEN teki vuosia töitä isojen arkkiteh-
titoimistojen alikonsulttina. Freelancerin hektinen 
työ, aikataulut ja omassa elämässä tapahtuneet ra-

jut muutokset veivät naisen uupumisen partaalle. Oli 
pakko viheltää peli poikki ja keksiä uusi suunta elämälle. 
Oppisopimukseen Nykänen päätyi puoliksi vahingossa.

– Tapasin vanhan tuttavani, joka kehotti minua ha-
kemaan tälle kurssille. Hän toimi kurssilla opettajana ja 
tiesi, että se sopisi minun tarpeisiini täydellisesti. Kai-
pasin jotain uutta.

Nykäsen kanssa samassa ryhmässä tuotekehityksen 
ammattitutkintoa suoritti parikymmentä yrittäjää eri 
puolilta Suomea. Opiskelijat olivat eri aloilta ja hyvin 
eri ikäisiä, mikä oli suuri rikkaus. 

– Yksinyrittäjä miettii monesti olevansa ainut, joka 
kamppailee jonkun tietyn ongelman kanssa, mutta ei-

hän se ole niin. Kaikki yrittäjät toimialasta riippumatta 
pähkäilevät samankaltaisten asioiden kanssa. Toimim-
me toinen toistemme sparraajina, Nykänen sanoo ja ko-
rostaa vertaistuen merkitystä yrittäjälle. 

Lähipäiviä oli neljä kertaa vuodessa aina viikonloppu 
kerrallaan ja niiden opetus poikkesi perinteisestä. Lu-
entojen sijaan opiskelijat osallistuivat aktiivisesti opis-
keluun tekemällä päivän aiheeseen liittyviä ryhmätöitä. 
Lisäksi jokainen opiskelija vei koulutuksen aikana läpi 
omaan yritystoimintaan liittyvän tuotekehitysprojektin. 

– Osallistava opetus sopi minulle loistavasti. Lähi-
päivien aikana jokainen meistä joutui laittamaan itsen-
sä likoon. Se oli hyvin intensiivistä ja välillä raskastakin, 
mutta se myös antoi paljon. Löysin uudestaan tekemi-
sen ilon ja intohimon työhön tämän koulutuksen kautta. 

Osallistava opiskelu vaati opiskelijoilta rohkeutta pu-
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hua avoimesti omista asioistaan ja luottamusta siihen, 
että ryhmässä puhutut asiat myös pysyvät siellä. 

– Saatoimme nostaa ryhmätöissä keskusteluun yrittä-
jän haasteita ja pohtia niihin yhdessä ratkaisuja. 

Mentori eri alalta
Vertaistukea Nykänen sai myös mentoriyrittäjältä, jon-
ka kanssa hän tapasi aina tarpeen vaatiessa. Nykäsen 
mentorina toimi verhoomoalan yrittäjä Anneli Hiiri.

– Olen saanut hurjasti apua Annelilta. Sen lisäksi, et-
tä hän on sparrannut minua, hän on myös kyseenalais-
tanut ja käskenyt miettimään asioita uudella tavalla. On 
todella tärkeää, että yrittäjällä on toinen yrittäjä, jonka 
kanssa voi pallotella asioita. 

Nykänen sai mentoriltaan apua erityisesti digitaali-
sen markkinoinnin alkumetreillä. 

– Sain koulusta konkreettisia työkaluja arkipäiväis-
ten asioiden ja projektien läpi viemiseen sekä ideoi-
den siirtämiseen paperille. Annelin kanssa pallottelim-
me enemmän yrityksen kehittämiseen ja markkinointiin 
liittyviä asioita. 

Kaksivuotinen urakka on Nykäsen kohdalla pian ohi. 
Tuotekehitysprojekti on viittä vaille valmis ja on aika siir-
tää se paperilta toteutukseen. Koulutus on tuonut takai-
sin tekemisen riemun ja ideoita on enemmän, kuin ai-
kaa niiden toteuttamiseen. 

– Työn, opintojen ja oman elämän yhdistäminen on 
ollut välillä haasteellista, mutta koulutus on ollut sen ar-
voista. Nyt on aika siirtää oppisopimuksessa opitut asi-
at arkeen ja kasvattaa liiketoimintaa. 

Oppisopimuskoulutuksen toteutti POKE Oppiso-
pimuskoulutus Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymästä. ●

MENTORI SPARRAA JA KYSEENALAISTAA
• Mentoriyrittäjä kuuluu oleellisesti yrittäjän oppisopimus-

koulutukseen.
• Mentorin tehtävänä on ohjata, tukea ja sparrata yrittäjää 

opinnoissa ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa.
• Mentori sitoutuu myös arvioimaan opiskelijan oppimista 

ja kehittymistä säännöllisesti. 
• Mentoritapaamisia on noin 4–6 viikon välein tai tarpeen 

mukaan.
• Mentorisuhde on luottamuksellinen ja se kestää koko 

oppisopimuksen ajan.

Koulutus on tuonut Susannalle 
takaisin tekemisen riemun ja 
ideoita on enemmän, kuin aikaa 
niiden toteuttamiseen. 
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PILOTOINTI

Turun seudulla on positiivinen ongelma. 

Pelkästään meriteollisuus tarvitsee vuoteen 2025 

mennessä 15 000 uutta työntekijää verkos toonsa. 

Turun Ammatti-instituutissa 
luodaan jous tavia koulutus-
polkuja. – Tavoitteena on saa-
da nuoret mahdollisimman 
nopeasti työelä mään, koulu-
tuspäällikkö Mikko Hauninen 
ja palvelualajohtaja Hannu Im-
monen sanovat. 

Uusilla keinoilla
nopeammin työelämään

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT  Rami Nummelin
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Uusilla keinoilla
nopeammin työelämään

T
URUN SEUDULLA on toteutettu osittain reformia jo paljon ennen re-
formin voimaan tuloa. Pula osaajista on pakottanut oppilaitokset ja 
yritykset miettimään uudenlaisia keinoja saada opiskelijat mahdol-
lisimman nopeasti työelämään. 

Meriteollisuuden lisäksi seudulla vetää myös autoteollisuus, joka 
rekrytoi tänä vuonna 1 000 uutta osaajaa. Molemmilla teollisuuden aloilla 
menee hyvin ja tilauskannat ovat täynnä aina vuoteen 2025 saakka. Tämä 
helpottaa tulevaisuuden suunnittelua koulutuksen näkökulmasta, sillä suun-
nitelmia on mahdollista tehdä vuosiksi eteenpäin. 

– Pyrimme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään työelämäym-
päristöjä koulutuksissa.  Mietimme yritysten kanssa yhdessä keinoja, joilla 
saamme yhdistettyä koulutussopimuksen ja oppisopimuksen osaksi opin-
toja, palvelualajohtaja Hannu Immonen ja koulutuspäällikkö Mikko Hauni-
nen toteavat. 

Immonen korostaa, että koulutuksenjärjestäjän tavoitteena ei ole siirtää 
opetusta yrittäjien harteille, vaan saada mahdollisimman nopeasti opiskeli-
jat joko työelämään tai jatko-opintoihin. 

Loma-ajat hyödyksi
Turun ammatti-instituutissa lähti viime syksynä käyntiin useita ammatillisen 
koulutuksen pilotteja, joiden avulla pyritään parantamaan työvoimapulas-
ta kärsivien alojen tilannetta. Opinnoissa muun muassa tehdään pidempiä 
työelämäjaksoja ja hyödynnetään loma-ajat aikaisempaa paremmin. 

– Nuori voi olla kevään koulutussopimuksella yrityksessä ja kesän ajak-
si hänelle rakennetaan oppisopimuksella tutkinnon osa pelkän kesätyön si-
jaan. Tällä mallilla opinnot etenevät ympäri vuoden, Hauninen kertoo.  

Meriteollisuuden tarpeisiin rakennetussa pilotissa opiskelijat suorittavat 
telakalla yhtä tutkinnon osaa non-stoppina. Myös tapa millä tutkinnon osaa 
suoritetaan on uusi. Niin sanotussa vetoketjumallissa opiskelija toimii tela-
kan vastuuhenkilön johdolla ensin kuukauden ajan oppipoikana, sen jälkeen 
hän siirtää oppia eteenpäin uudelle opiskelijalle. 

Myös muut yritykset ovat olleet kiinnostuneita vastaavanlaisista koulu-
tuspisteistä. 

– Kun yrityksen läpi kulkee jatkuva opiskelijavirta, on yrityksellä mahdol-
lisuus rekrytoida virrasta sen tarpeisiin  parhaiten sopivat osaajat, Hauni-
nen toteaa. 

Turun ammatti-instituutin konepuolen opiskelijoilla on mahdollisuus laa-
jentaa omaa osaamistaan suorittamalla yksi tutkinnon osa toiselta alalta. Jos 
nuori opiskelee autopuolella voi hän ottaa vaikka konealan tutkinnosta tut-
kinnon osan ja suorittaa sen esimerkiksi telakalla koulutussopimuksella. Tä-
mä laventaa opiskelijan osaamista ja ammattitaitoa. 

Oma mobiilisovellus
Kun opiskelu siirtyy yhä enemmän koulunpenkiltä työelämään, niin kuka 
valvoo, että opit tulee opittua ja asiat tehtyä? Turun ammatti-instituutti ko-
keilee tähän mobiilisovellusta. Sen avulla opettaja pystyy seuraamaan jokai-
sen opiskelijansa opintojen etenemistä reaaliajassa puhelimen välityksellä. 
Tutkinnon alueet muuttuvat valkoisesta vihreäksi, kun ne on suoritettu ja 
tutkinnon osaa klikkaamalla opettaja näkee, mitä työpaikalla on tehty. 

– Työpaikkaohjaaja ottaa kuvia työsuorituksista. Kuvan oheen sekä opis-
kelija että ohjaaja kirjoittavat, mitä on tehty ja miten siinä on onnistuttu, 
Hauninen selittää. 

– Tämä on samalla ohjauksen ja laadunvarmistuksen parantamista, Im-
monen lisää. ●
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C AMILLA EKLUND började studera för grundexamen 
i hemarbets- och rengöringsservice med stöd av 
läroavtal för att också hinna sköta om sin pappa. 

Hemvårdararbetet var bekant för Eklund från tidigare, 
eftersom hon hade arbetat som hemvårdare och ko-
kerska på ett daghem. I samband med att hon grun-
dade sitt företag ville hon uppdatera sina kunskaper 
och färdigheter och få en examen som bevis på sin 
kompetens. 

Den två år långa utbildningen för en grundexamen i 
hemvårds- och rengöringsservice började i januari, men 
Eklund har som mål att avlägga yrkesproven så fort som 

möjligt. Varannan vecka deltar hon i närstudiedagar på 
Edupoli i Borgå. 

Eklund har också hjälp av en mentor, som sporrar 
henne vidare i studierna och hjälper henne att utveck-
la sitt företag. Eklunds mentor har många års erfaren-
het av hemvård. För tillfället arbetar hon på en enhet 
för minnessjuka vid ett servicehem för äldre. 

– För mig var det viktigt att min mentor arbetar in-
om samma bransch som jag. Hon förstår sig på mitt ar-
bete och kan ge mig råd om hur jag bör utveckla mitt 
företag, resonerar Eklund. 

När Camilla Eklunds pappa blev sjuk fick det henne att börja planera sin egen 

framtid. Hon ville ta hand om sin sjuka pappa och grundade därför ett eget 

företag. – Som företagare kan jag själv bestämma mina arbetstider. 

Hemvårdaren 
hjälper i vardagen

Hemvårdarutbildningen ger färdigheter att arbe-
ta som hemvårdare antingen på hemlika institutioner, 
olika vårdinstitutioner, servicehem eller i privata hus-
håll. En hemvårdares arbete kan bestå av matlagning, 
renhållning, textilvård eller omsorg och vård. Eklund är 
övertygad om att det kommer att behövas allt fler hem-
vårdare i framtiden, framför allt inom äldreomsorgen. 

– De äldre ska klara av att bo hemma allt längre. 
Många klarar sig inte utan hjälp i vardagen.

I bästa fall fungerar hemvårdaren som en utbildad 
vardagshjälp. Arbetet hemma hos äldre går ut på att 
hjälpa klienten med olika vardagssysslor. Hemvårdaren 
lagar mat, städar, vattnar blommor, tvättar kläder och 
tar hand om husdjur. Men en hemvårdare kan också ar-
beta på ett åldringshem, daghem, café eller på en vår-
dinstitution. 

– Yrkesexamen är nyckeln till många olika arbetsup-
pgifter.

Kamratstödet sporrar
Det bästa med läroavtalet enligt Camilla Eklund är när-
studiedagarna. Diskussionerna med andra studerande 
inom samma bransch har gett henne nya idéer och ny 
inspiration till att utveckla sitt företag.  

– Även om arbetet är bekant för mig är jag ändå en 
rätt så färsk företagare. Därför har det varit viktigt för 
mig att få prata med andra företagare i branschen. Det 
har också varit bra att få se att vi alla stöter på likadana 
utmaningar i vårt arbete. Ingen står alltså ensam med 
sina problem, utan det finns kamratstöd och hjälp att 
få för alla som behöver det. De andra företagarna har 
gett mig nya perspektiv på vardagen och på vad det 
handlar om att bedriva ett företag.

Det vi har lärt oss under närstudiedagarna har också 
varit nyttigt, och framför allt har vi genast kunnat om-
sätta det i praktiken. ● 

LUE SUOMENKIELINEN JUTTU WWW.OSAAJALEHTI.FI

LÄROAVTALSUTBILDNING

TEKSTI Sane Keskiaho • KUVAT Katri Virtalaakso

"Även om arbetet är bekant för mig är jag 
ändå en rätt så färsk företagare. Därför 
har det varit viktigt för mig att få prata med 
andra företagare i branschen. "
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Camilla Eklund stu-
derar med stöd av lä-
roavtal och ska avlägga 
grundexamen i hemar-
bets- och rengörings-
service
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BESÖKARE

Du ansvarar för området kompetens och tillväxt vid EK. 
Vad har du för bakgrund? 
Jag kom till EK från Finlands Akademi. Före det jobbade 
jag 16 år vid Tekes inom området innovationer. Jag har 
under min karriär fått arbeta med kompetens ur flera oli-
ka perspektiv. Innovationer skapar en ny kompetensbas 
för företagens affärsverksamhet. Vid Finlands Akademi 
ligger fokus på forskning, även sådan forskning som ökar 
kompetensen och bygger upp en grund för företagens 
innovationsverksamhet. Vid EK analyserar jag utbildnings-, 
forsknings- och innovationssystemet som en helhet, fram-
för allt hur väl det fungerar.  

Hur har EK:s roll i samhället förändrats och hur kom-
mer den att förändras i framtiden?
EK har tidigare varit känd för sin starka roll på arbetsmark-
naden, men i dag är situationen en annan. Numera fäster 
EK allt större vikt vid kompetens och kompetent arbets-
kraft, framför allt nu när tillväxten till mångas förvåning 
plötsligt kommit igång. Jag tror att samhällspåverkan kom-
mer att bli ett allt viktigare fokusområde för EK. Det är 
viktigt att vi bygger upp sådant som förnyar det finländska 
samhället och näringslivet. Näringslivet behöver med en 
gemensam röst berätta i vilken riktning samhället ska ut-
vecklas ur företagens synvinkel. 

Vilken betydelse har yrkesutbildningen i samhället?
All utbildning är viktig, men yrkesutbildningen är speciellt 

TEXT Kari Viinisalo

Direktör Riikka Heikinheimo vid Finlands näringsliv EK är nöjd med 

reformen. Hon är övertygad om att lärandet på arbetsplatserna ökar, om 

läroanstalterna är aktiva och börjar betrakta företagen som sina kunder.

Utbildningen ska fungera
som en bro till följande 
arbetsplats

viktig för många av våra medlemsförbund och medlems-
företag. I Finland talas det mycket om att kompetensnivån 
måste höjas. Det är sant, men den måste höjas som helhet. 
Inte så att den enda strategin är att så många som möjligt 
ska få en akademisk utbildning. Det gäller att samtidigt se 
till att också kompetensnivån inom yrkesutbildning höjs, 
och att vägarna till yrkesutbildning och därifrån vidare är i 
sin ordning. Vi måste skapa en helhetsbild av kompetens-
behovet i det föränderliga arbetslivet. Yrkesutbildningen 
erbjuder goda möjligheter för många. De studerande kan 
bestå av unga som kommer direkt från grundskolan eller 
vuxna som vill byta bransch eller komplettera sin tidigare 
utbildning.  

Vilken ställning har utbildningen i EK:s  
strategi?
Utbildningen spelar en viktig roll i vår strategi, och den 
är mycket viktig för våra medlemmar. Nu när yrkesutbild-
ningsreformen har trätt i kraft är det viktigt att läroanstal-
terna börjar föra en genuin dialog med företagen och fak-
tiskt betrakta företagen som sina kunder. 

EK:s budskap har hela tiden varit att utbildningen måste 
utvecklas så att den lever i tiden och möter de behov som 
finns i omvärlden. I den aktuella reformen tas flera steg i rätt 
riktning för att säkerställa att Finland i framtiden ska ha värl-
dens kunnigaste arbetskraft. 

Hur ser företagen och näringslivet på lärande på ar-
betsplatsen, som tillämpas i allt högre grad?
Läroanstalterna samarbetar redan ganska mycket med 
företagen, och lärande på arbetsplatsen är helt säkert da-
gens melodi. Om denna form av lärande kan utökas beror 
på hur läroanstalterna tar tag i reformen. Förmår de inse 
att det är företagen som är slutkunderna för utbildningen? 

"Vi borde lämna det examensbaserade tänkandet 
och i högre grad fokusera på kompetensen."
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Utbildningen ska fungera
som en bro till följande 
arbetsplats

Om och när detta sker kommer lärandet på arbetsplatsen 
att börja öka.  

Reformen kom i grevens tid. Många företag lider av kom-
petensbrist nu när tillväxten kommit igång.  Det lönar sig 
för läroanstalterna att vara aktiva nu, för efterfrågan på ut-
bildning är stor.

Uppfattar företagen skillnaden mellan läroavtal och 
utbildningsavtal?
Utbildningsavtalet är ett lättare och kortare alternativ, och 
därför lämpar det sig bättre för vissa företag, medan an-
dra väljer läroavtal direkt. När utbildningsavtalet utnyttjas 
optimalt leder det till ett läroavtal. Det är bra att vi har två 
olika avtalsmöjligheter. 

Hur borde samarbetet mellan arbetslivet och läroan-
stalterna byggas upp med tanke på arbetslivets ut-
veckling och ekonomiska effektivitet?
A och O är att det råder en öppen dialog mellan arbets-
livet och läroanstalterna. Arbetslivet förändras hela tiden 
och det gäller för utbildarna att vara med ute på fältet 
och se vad företagens vardag går ut på i dag för att de 
ska kunna erbjuda en så slagkraftig utbildning som möj-
ligt. 

I Bryssel pratas det mycket om läroavtalsutbildning-
ens rörlighet. Hur ser du på det här med en rörlig yr-
kesutbildning? 
I det stora hela är det positivt att de unga, och finländarna 
överlag, får erfarenhet av internationalitet och rörlighet. 
Huvudvikten i läroavtalsutbildningen ska ligga på läroan-
staltsfasen. Om inte företaget har etablerade fasta inter-
nationella relationer och ett eget behov av rörlighet är det 
orimligt att kräva internationell rörlighet. 

Filosofie doktor Riikka Heikinheimo är ans-
varig direktör för intressebevakningen i fråga 
om kompetens och utbildning vid EK. Hennes 
ansvarsområde omfattar bland annat utbildning, 
forskning och innovationer, handelspolitik samt 
företagens tillväxt och internationalisering. 

Tidigare arbetade hon som direktör vid Fin-
lands Akademi. Där ansvarade hon för pro-
gramverksamheten och den strategiska forsk-
ningsfinansieringen. Till Finlands Akademi kom 
Heikinheimo från Tekes, där hon hade flera olika 
arbetsuppgifter. Hennes sista arbetsuppgift där 
var ansvarig direktör för kundtjänsterna för stora 
företag och offentliga organisationer.

VEM?

Hur skulle du definiera kompetensens betydelse för 
Finland? 
Finlands ekonomi är beroende av vad som händer ute i 
världen. Alla förändringar återspeglar sig på ett eller annat 
sätt också på Finland, eftersom vi är en del av ett globalt 
nätverk och bör kunna reagera snabbt när det behövs. 
Förr var det till exempel möjligt att först utveckla en tek-
nik och sedan lansera den på marknaden. I dagens läge 
fungerar detta inte längre. Nu gäller det att göra business 
och utveckla sin teknik samtidigt. Utveckling och affärs-
verksamhet är i princip två sidor av samma mynt. Vi hinner 
inte längre utveckla perfekta produkter eller tjänster, utan 
vi måste satsa på att hållas på internationell nivå.  

Detsamma gäller utbildningen. Den tid som läggs ned 
på utbildning får inte ha ett egenvärde - framför allt inte 
när det gäller vuxna. Det viktiga är slagkraften, dvs. att 
man lär sig exakt det som behövs. Vi borde lämna det 
examensbaserade tänkandet och i högre grad fokusera 
på kompetensen. En fråga som bör ställas är om det alltid 
är nödvändigt med omfattande nya utbildningar, eller om 
det räcker med att förbättra och uppdatera den kompe-
tens som finns. 

Det talas mycket om att utbildningen i framtiden ska 
fungera som en bro till följande arbetsplats. 

Vi får inte glömma att en stor del av kompetensut-
vecklingen sker på arbetsplatserna. På EK har vi funde-
rat mycket på hur denna kompetens kunde synliggö-
ras. Det är viktigt för både arbetstagaren och företaget 
att var och en kan identifiera sin egen kompetens. Allt 
lärande behöver inte sökas utanför företaget, utan lä-
rande kan också ske i samband med företagets utveck-
lingsprojekt, vid byte av arbetsuppgifter och när nya 
system tas i bruk. ●
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TIIVISTETTYÄ TIETOA 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA
OPPISOPIMUSKOULUTUS ON HYVÄ VAIHTOEHTO, KUN…
• koulutetaan henkilöstöä muuttuviin tai uusiin tehtäviin
• halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista
• työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
• voidaan tarjota työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja 

ammatilliseen koulutukseen
• yrittäjä haluaa kehittää liiketoimintaansa
• koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkajaa yritykselle
• henkilö haluaa vaihtaa alaa
• henkilö haluaa suorittaa ammattitutkinnosta vain omaan 

työtehtävään liittyvän tutkinnon osan.

OPPISOPIMUSKOULUTUS ON…
• verkostoyhteistyötä, jossa oppisopimustoimisto,  

oppilaitos ja työpaikka vastaavat koulutuksen onnistumisesta  
ja ovat opiskelijan tukena.

OPISKELIJA
Oppii työssä ja arvioi 
oppimaansa. 

OPPILAITOS
Järjestää ja arvioi 
tietopuoliset opinnot 
ja organisoi näytöt. 

TYÖPAIKKA
Suunnittelee ja 
arvioi työpaikalla 
tapahtuvaa oppi-
mista, opastaa, 
ohjaa ja perehdyttää 
opiskelijaa työhön. 

OPPISOPIMUS- 
KESKUS
Neuvoo ja ohjaa 
oppisopimusasioissa, 
organisoi, rahoittaa 
ja kehittää oppi-
sopimuskoulutusta. 
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LEHDEN ILMESTYMISALUEILLA 
SINUA PALVELEVAT

TIIVISTETTYÄ TIETOA 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

AEL (Helsinki)
Puh. (09) 530 7723
opintotoimisto@ael.fi

Amiedu (Helsinki)
Puh. 010 808 090
asiakaspalvelu@amiedu.fi

Ammattiopisto Lappia
oppisopimustoimisto 
(Tornio)
Puh. 040 132 8198
oppisopimus@lappia.fi

Ammattiopisto Luovi
aikuiskoulutus (Oulu)
Puh. 020 757 4008
aikuiskoulutus@luovi.fi

Ammattiopisto SAMIedu
Oppisopimuspalvelut
Puh. 044 550 6213
www.samiedu.fi 

Axxel, Läroavtalsbyrå
Puh. 044 739 7359 
klara.roos@axxell.fi

Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia, 
työelämä- ja yrityspalvelut
Puh. (09) 2319 9890
www.omnia.fi
Ekami oppisopimustoiminta 
(Kotka)
Puh. 050 576 5431
oppisopimuskoulutus@ekami.fi

Etelä-Savon ammattiopisto
oppisopimuspalvelut
(Mikkeli, Pieksämäki)
Puh. (015) 221 5111
oppisopimus@esedu.fi

Finanssi- ja vakuutuskoulutus  
FINVA (Helsinki)
Puh. 040 526 0268
oppisopimus@finva.fi

Helsinki Business College /
Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto
Puh. (09) 14 89 0200
kirsi.jarvinen@businesscollege.fi

Stadin aikuisopisto, Työelämä- ja 
oppisopimuspalvelut (Helsinki)
Puh. (09) 310 88431
www.stadinaikuisopisto.fi

Hyria oppisopimuspalvelut
Puh. 040 765 5816
www.hyria.fi/oppisopimus

Hämeenlinnan seudun 
oppisopimustoimisto 
Puh. 050 440 0926
oppisopimustoimisto@kktavastia.fi

Itä-Lapin ammattiopisto
oppisopimustoimisto 
(Kemijärvi)
Puh. 040 721 8903
jorma.raappana@kemijarvi.fi

Itä-Uudenmaan  
oppisopimuskeskus (Porvoo)
Puh. 040 036 0731
oppisopimus@opso.fi

Gradia Työelämä- ja yrityspalvelut
YritysOnline 040 341 5056
yrityksille@gradia.fi

Kainuun ammattiopisto
oppisopimuspalvelut (Kajaani)
Puh. 044 797 0874
oppisopimus@kao.fi

Kpedu Oppisopimuspalvelut 
Puh. 040 359 6240
info.oppisopimus@kpedu.fi

Keuda Työelämäpalvelut  
(Kerava)
Infopuh. 040 174 5627
tuula.korppi-tommola@keuda.fi

Koulutuskeskus Salpaus
Oppisopimuspalvelut (Lahti)
Puh. (03) 828 11
www.salpaus.fi

Kouvolan kaupunki
oppisopimuskoulutus (Kouvola)
Puh. 020 615 8124
tommi.neuvonen@ksao.fi

Lapin oppisopimuskeskus
(Rovaniemi)
Puh. 020 798 4191
info@lapinoppisopimus.fi

Lounais-Hämeen  
koulutuskuntayhtymä (Forssa)
Työelämä- ja oppisopimuspalvelut
Puh. 050 596 2833
oppisopimus@lhkk.fi

Novidan oppisopimustoimisto
Loimaa 
Puh. 044 090 1310
Uusikaupunki 
Puh. 044 088 6581
oppisopimus@novida.fi

Vakka-Suomi (Uusikaupunki) 
Puh. 044 088 6581
oppisopimus@novida.fi

Luksia, Työelämäpalvelut/
Oppisopimuskeskus (Lohja)
Puh. (019) 369 61
opso@luksia.fi

Optima, Aikuiskoulutus ja 
työelämäpalvelut (Pietarsaari)
Puh. (06) 7855 222
oppisopimus@optimaedu.fi

OSAO, oppisopimusyksikkö (Oulu)
Puh. 040 141 5320
oppisopimus@osao.fi

POKE Työelämä- ja yrityspalvelut 
(Äänekoski)
Puh. 040 7120 923
aikuiskoulutus@poke.fi 

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 
oppisopimuskoulutus (Joensuu)
Puh. (013) 244 200
oppisopimus@pkky.fi

Raahen koulutuskuntayhtymä/ 
Raahen oppisopimus keskus
Puh. 044 439 4351
www.raahenedu.fi

RASEKO, Raision oppisopimus-
toimisto
Puh. (02) 4377607
oppisopimus@raseko.fi

Rastor Oy
oppisopimustoimisto (Helsinki)
Puh. 020 779 8300
oppisopimus@rastor.fi

Saimaan ammattiopisto Sampo
Imatra 
Puh. 040 136 4693
Lappeenranta 
Puh. 040 136 4687

Salon seudun oppisopimuskeskus
Puh. 044 770 4221
helina.juhela@sskky.fi

Sastamalan Koulutuskuntayhtymä
oppisopimustoimisto
Sastamala 
Puh. 050 344 4767
Ikaalinen 
Puh. 044 755 4453
www.sasky.fi/oppisopimus

Sataedu oppisopimustoimisto
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
(Kokemäki)
Puh. 040 199 4109
www.sataedu.fi

Savon oppisopimuskeskus 
(Kuopio)
Puh. 044 785 3067
oppisopimuskeskus@sakky.fi

Ammattiopisto SAMIedu
oppisopimuspalvelut  
(Savonlinna)
Puh. 044 550 6213
www.samiedu.fi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Sedu Aikuiskoulutus 
oppisopimuspalvelut (Seinäjoki)
Puh. 020 124 4706
oppisopimus@sedu.fi

Seurakuntaopiston 
oppisopimuspalvelut (Järvenpää)
Puh. 044 712 4970 / 044 359 9062
oppisopimuspalvelut@
seurakuntaopisto.fi

Sopeva oppisopimuspalvelut
(Kauhava)
Puh. 020 742 4140
info@sopeva.fi

Suupohjan ammatti-instituutti/
aikuiskoulutusosasto
oppisopimuskoulutus 
(Kauhajoki)
Puh. 040 507 6876
oppisopimustoimisto@saiedu.fi

Tampereen seudun ammatti  - 
opisto Tredu – oppisopimus- 
keskus (Tampere)
Puh. (03) 5654 7999
oppi.sopimus@tampere.fi

Toyota Auto Finland Oy
Toyota ammattioppilaitos 
(Vantaa)
Puh. (09) 851 81
kari.ronkainen@toyota.fi

Turun aikuiskoulutuskeskus/
oppisopimuspalvelut (Turku)
Puh. 0207 129 460
oppisopimus@turunakk.fi

Turun oppisopimustoimisto 
(Turku)
Puh. (02) 2633 4900
oppisopimus@turku.fi

Vamia Oppisopimuspalvelut
(Vaasa)
Puh. (06) 326 7411
oppisopimus@vamia.fi

Valkeakosken  
ammatti- ja aikuisopisto
Puh. (03) 57 421
etunimi.sukunimi@vaao.fi
www.vaao.fi

Vantaan kaupunki 
Vantaan ammattiopisto Varia/ 
Oppisopimus - ja 
työelämäpalvelut 
(Vantaa)
Puh. 050 318 1697
inga.hilden@vantaa.fi

Ylä-Savon koulutus- 
kuntayhtymä (Iisalmi)
Puh. 040 079 3365
katja.turunen@ysao.fi 
oppisopimus@ysao.fi

WinNova – Satakunnan  
oppisopimuskeskus 
(Pori ja Rauma)
Puh. 044 455 7500 
oppisopimus@winnova.fi




