
Yrittäjän kokemukset ja odotukset oppilaitosyhteistyölle



Oppilaitosyhteistyö

▪ Omia kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksen roolista

– Mitä se on ollut?

– Mitä se on nyt?

– Mitä se on tulevaisuudessa?

▪ Miten koulutuksen rooli ja sen muuttuminen vaikuttaa 
oppilaitosyhteistyöhön

▪ Keskustelua ja kommentteja



Mitä se on ollut?

▪ Oppilaitokset ovat kouluttaneet ihmisiä kiinteiden 
opetussuunnitelmien mukaisesti 

▪ Tutkintoon ja ammattiin valmistaen

▪ Työelämä on ollut käytännöiltään vakiintunutta

▪ Työelämän tarpeiden ja oppilaitosten toiminnan välillä on 
ollut selkeä yhteys

–  Tutkinnon suorittanut henkilö on voinut aloittaa lähes 

suoraan tuottavan toiminnan yrityksessä

–  Yhden tutkinnon suorittamalla on voinut varmistaa 

pitkäaikaisen mahdollisuuden työllistyä valittuun ammattiin 
(osaaminen ei vanhene)

–  Työsuhteet pitkiä 



Mitä se on nyt?

▪ Olemme murroksessa, jossa:

– Oppilaitosten opetussuunnitelmiin on lisätty valinnaisuutta ja 
itseohjautuvuutta 

▪ Kaikki oppilaat eivät ole enää yhteismitallisen koulutuksen 
läpikäyneitä

– Kouluttautuminen on kuitenkin pääsääntöisesti 
tutkintopainotteista

▪ Opiskelija valmistuvat tutkintoon / ammattiin

– Työelämän odotukset ovat yhdistelmä vanhaa ja uutta

▪ Edellytetään ”vanhan” järjestelmän mukaista syvää osaamista

▪ Odotetaan toisaalta monipuolisempaa osaamista vaihtuviin 
haasteisiin vastaamiseksi

▪ Ollaan tilanteessa, jossa yhä harvemmin suoritettu tutkinto 
vastaa tarvetta

– Joko syvää osaamista tai laaja-alaisuutta on liian vähän

– Työelämän tarve muuttuu  koulutus vanhenee



Mitä se on tulevaisuudessa?

▪ Mikä on Suomen talouden veturi vuonna 2030 – 2040?

– Raskas koneteollisuus?

– Paperiteollisuus?

– Peliteollisuus?

– Koulutusvienti?

– Terveysala?

– ”uusi Nokia”?

▪ Kaikki edelliset, ja noin 1000 muuta

▪ Mihin pitäisi koulutuspanokset kohdentaa, että kykenemme 
mahdollistamaan mahdollisimman monen yrityksen 
menestymisen?

– Pienenä maana meillä ei ole varaa menettää yhtään 
mahdollisuutta menestyä  jokaiseen menestymisen 

mahdollisuuteen on tartuttava ja mahdollistettava se hyvällä 
koulutuksella



Mitä se on tulevaisuudessa?

▪ Tutkintopainotteisuus vähenee, enemmän merkitsee juuri 
kyseiseen työhön pätevöittävä koulutus

▪ Oleellista koulutuksessa on luoda hyvä pohja tulevien 
pätevöittävien opintojen pohjaksi

▪ Haasteena ylläpitää riittävä koulutuskapasiteetti 
tutkintoihin, joita ei voi suorittaa täsmäopintoina, ja joiden 
osaaminen ”ei vanhene” (esim. tekniikan ala)  Lujuusopin 
perusteet eivät muutu, vaikka kuinka uudistettaisiin 
suunnitteluohjelmia

▪ Onko tärkeätä mitata suoritettuja tutkintoja, vai pitäisikö 
enemmän keskittyä mittaamaan tehtyä opintosuoritetta, 
tutkinnoista riippumatta?



Miten muuttuva rooli vaikuttaa 
oppilaitosyhteistyöhön 

▪ Mäkelä Alu Oy:ssä olemme koko historiamme ajan 
rohkaisseet henkilöstöämme jatkamaan opiskeluja, joko 
työn lomassa tai täysiaikaisena opiskelijana

▪ Tällä politiikalla olemme saaneet täydennystä etenkin 
toimihenkilökaartiimme  työntekijästä toimihenkilöksi

– Tuntevat yrityksen

– Ovat sitoutuneita yritykseen ja paikkakuntaan

– Toimintamalli luo selkeän näkemyksen sille, että omaan 
toimenkuvaan ja urakehitykseen voi vaikuttaa positiivisesti 
opiskelujen kautta

▪ Noin viidesosa toimihenkilöistämme on opiskellut tutkintoon 
johtavat opiskelut työuransa aikana

▪ Myös tuotannon puolella olemme hyödyntäneet paljon 
esim. oppisopimustutkintoja osaamisen jatkokehittämiseen 
(esim. teollisuusmaalaritutkinto). 



Miten muuttuva rooli vaikuttaa 
oppilaitosyhteistyöhön 
▪ Tutkintoon johtavat koulutukset ovat kuitenkin yhä 

enemmän tutkinnon ”vankeja” 

▪ Viimeisten kahden vuoden aikana olemme toteuttaneet 
useamman koulutusohjelman sekä rekrytoitaville että jo 
työssä oleville

– Koulutus rakennettu omien tarpeidemme mukaan

– Tavoitteena monipuolisen osaamisen kehittäminen

– Yhteistyökumppanina mahdollisimman lähellä sijaitsevat 
oppilaitokset  helppo yhdistää koulutus paikallisesti ja työssä 

oppiminen

– Eivät ole olleet varsinaisia oppisopimuksia, mutta hyvin paljon 
sen kaltaisia

▪ Lisäksi olemme hyödyntäneet jo kauan pitkäkestoisia, 
laaja-alaisia koulutuksia avainhenkilöiden koulutuksiin

– Esim. DOM (Aalto Pro, n. 20 op:n kokonaisuus)



Miten muuttuva rooli vaikuttaa 
oppilaitosyhteistyöhön 
▪ Maakunnallisesti mielestäni täällä on mahtavat 

mahdollisuudet ottaa isoja askeleita edellä kuvattuun 
suuntaan

– Eri oppilaitosten osaamisen kautta on mahdollista rakentaa 
korkeatasoisia ja monipuolisia kokonaisuuksia, jopa 
yrityskohtaisesti (Yliopistokeskus, SeAMK, Jami, Sedu, yms)

– Esim. Maakuntakorkeakoulun ja paikallisten ammatillisten 
oppilaitosten kautta on mahdollista tuoda koulutukset lähelle 
yrityksiä, ainakin kartoittaa tarpeita

– Hyvillä kokonaisuuksilla olisi mahdollista korvata esim. Aalto 
Pron tasoisia koulutuksia paikallisesti  merkittäviä säästöjä 

yrityksille (läheisyys tuo aina etuja)

▪ Harjoittelut, projektityöt ja lopputyöt tietysti loistavia 
yhteistyömahdollisuuksia jatkossakin

▪ Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö yritysten toiminnan 
kehittämisessä on usein hyödyntämättä (kehitystyöt, 
teknologinen kehitys, robotiikka, yms)



Miten muuttuva rooli vaikuttaa 
oppilaitosyhteistyöhön 
▪ Haasteina

– Mahdollistaako rahoittajien politiikka siirtymisen enenevissä 
määrin pois tutkintoon johtavasta koulutuksesta?

– Kuinka yhdistää tutkintopohjainen ja tarvepohjainen koulutus 
siten, että resurssien riittävyys ja taso turvataan?

– Vaatii usein kulttuurimuutosta molempien osapuolien taholta 
 hidas muutos, ehditäänkö tehdä ennen kuin on ”pakko”?

▪ Mahdollisuuksia

– Nopea, joustava ja tarvepohjainen koulutus ja kehittäminen 
nostaa maakunnan ja koko Suomen kilpailukykyä 
kustannustehokkaasti

– Monialainen koulutuskeskittymä mahdollistaa todella laaja-
alaisen osaamisen kehittämisen



HR-kommentteja

▪ Koulutuksen muunneltavuus on tärkeää. Työelämän 
muutostarpeet ovat nopeita. Kukaan ei osaa ennustaa 3 vuoden 
päähän täsmällisen varmaa toimenkuvaa/osaamistarvetta.

▪ Olisi tärkeää omata kyky omaksua uusia asioita ja oikea asenne 
uuden oppimiseen. Muuntautumiskyky ja halu ovat olennaisia.

▪ Kehitettävää yhteistyössä: henkilön (oppilaan) sisään ajaminen jo 
koulutuksen aikana. Talon tapojen juurtuminen ja laajojen 
kokonaisuuksien ymmärtäminen (oleellista etenkin 
asiantuntijatyössä) vie oman aikansa.

▪ Tiettyihin tehtäviin rekrytoitaessa ei ole välttämättä kysymys 
henkilöiden osaamisen erilaisuuksista. Voidaan hakea tietynlaista 
ominaisuutta, joka tiimistä puuttuu (Esim. ongelmanratkaisija).

▪ Yhteistyökyvyt, mutta samalla myös tietotekniset taidot 
korostuvat. Usein näitä on pidetty toistensa vastakohtina.

▪ Kustannuskilpailukyky! Opiskelijoille tulee usein ”yllätyksenä” se, 
että kaiken toiminnan pitää lopulta olla kannattavaa, tämä 
todellisuus tuntuu usein unohtuvan koulutuksen aikana.


