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Työelämään nostetta – näin se syntyi

 

Yrityksen saama hyöty

Hyvä ammattitaito johtaa  
parempaan työn laatuun

ammattitaidon

”Ammattitaidossa on ehdottomasti tapahtunut 
edistymistä tutkinnon suorittaneiden keskuudessa.” 
(työnantaja)

”Kyllä on tullut niin paljon sellaista oppia, että  
on paljon helpompi tehdä töitä. Ei tule paniikkia 
helposti mistään. Että nyt osaa järjestellä  
tehtävänsä eri tavalla, semmoista varmuutta, ja  
sehän on sitä ammattitaitoa.”  
(työnantaja) 



”Olen huomannut, että koulutuksesta on ollut jo 
hyötyä. Vaikka minulla on pitkä työkokemus  
takanani, huomaan opiskelusta saamastani  
tiedosta olleen jo hyötyä päivittäisissä askareissani.”  
(työntekijä)

ammattiylpeys

”Aikaisemmin on ollut enempi sellaista, että ´me  
ollaan vain töissä, mutta nyt me ollaan niin kuin  
tässä ammatissa´ ja ehkä niin kuin työpaikallakin 
enempi pohditaan näitä ammattiasioita kuin 
kotiasioita. Ajattelu on muuttunut työtä kohtaan.”  
(työnantaja)

”Motivaatio ja tehtäviin sitoutuminen on  
kasvanut tietotaidon myötä.”  
(työnantaja)

haluun kehittää omaa työtänsä

jakamaan omaa osaamistaan

itseluottamus
itsetunto

 ”Itsetuntoon tämä koulutus on vaikuttanut,  
se on vähän kohonnut, joku kynnys on ylitetty.  
Tämä asia liittyy ylipäätään koulutukseen.”  
(työntekijä)

uralla etenemiseen



”Koulutus parantaa työmarkkina-asemaa ja  
tulee lisää sitä itsevarmuutta. Sen tässä näkee jo 
nyt että kyllä se parantaa niitä mahdollisuuksia, 
koulutushan aina lisää niitä.”  
(työntekijä) 

Yrityksen markkina-asema paranee

kilpailukyvyn

”Siinä mä väitän, että se on yks mikä on ollu  
tosi iso asia. Siihen ei voi olla mikään muu kuin  
tää koulutus auttanu. Koska tuolla meidän  
arvoissa lukee, päämäärissä lukee, että halutaan 
olla Suomen halutuin toimittaja. Jotenkin tätä tänä 
päivänä, tietysti tässä on muitakin asioita, jotka  
siihen on johtamassa, mutta ollaan oikeesti  
haluttuja, ollaan hyviä toimittajia, meillä on hyvä  
laatu, meidät tunnetaan ja meihin uskotaan.  
En halua kehua, mutta näin se vaan on.”  
(työnantaja)

”Tästä on tullut työpaikka, jossa voi oppia ja  
saada lisäarvoa.”  
(työnantaja)

”Kilpailukyvystä mä aloittaisin, että olen ajatellut,  
että tämä on hyvä keino markkinoida meitä  
tällaisena hyvänä työnantajana, kun me voidaan 
kertoa ja julkistaa tätä, että meillä ihmiset 
pääsee koulutukseen, eli käyttää sitä tällaisena 
rekrytointikeinona myöskin.”  
(työnantaja)

Muutosvalmius kasvaa



 ”Sillä tavalla ehkä vielä tämän moniosaamisen  
kautta ja on halukkuutta siirtyä työpisteestä toiseen, 
että tää porukka on menny niinku yhteen.  
Semmonen tuntuma on tullu.”  
(työnantaja)

”Työpaikan pysyvyys on parempi kun on tutkinto  
ja työpaikan vaihtaminen on helpompaa.”  
(työntekijä) 

 oppivat oppimaan. 

”Koulutus ensinnäkin opettaa kouluttautumaan.  
Että se ei ole pelkkä se koulutus. Pienempi  
merkitys on sillä, mihin sä olet kouluttautunut,  
pystyt kyllä laajentamaan sitä omaa osaamista.  
Tietysti tekniikan puolen ihmisestä ei välttämättä 
kirurgia tule, mitä ei kukaan tietysti tällasessa 
paikassa haekaan.”  
(työnantaja)

Työhyvinvointi ja  
yhteisölliset hyödyt

”Ihanaa, kun koulutuksessa olleet tulivat  
innoissaan työpaikalle. Kokeiltiin heti kaikkea ja 
oltiin sataprosenttisesti mukana.”  
(työnantaja)

”Tää Noste-koulutus kyllä sopis meille kovasti  
hyvin, ja antaa niinkun työssäjaksamiseen  
uutta voimaa, ja sitten tulee uusia näkökulmia  
siihen työhön, jota on omalla tavallaan  
pitkään tehnyt.”  
(työnantaja)

”Kun on koulutusta se lisää varmuutta ja  
edistää jaksamista, ei aina tarvitse jännittää,  
että meneekö tämä nyt oikein.”  
(työntekijä)



”Jos muistellaan taaksepäin historiaa, niin oli 
semmosia työsoluja, missä oli hyvä henki mutta 
sitten ei ollenkaan toisen solun porukoiden kanssa 
oltu missään tekemisissä. Että ehkä tää on tuonu 
yhteistoimintaa lisää, mikä on hemmetin hyvä asia.” 
(työnantaja)

”Ainakin yhteishenki on kohonnut näiden  
kavereiden kesken ja mukana. Kyllä se [koulutus]  
on ihan positiivisesti vaikuttanut.”  
(työnantaja) 

”Kyllä koulutuksesta saa voimaa työhön.  
Mielestäni työpaikan ilmapiiri vaikuttaa 
työssäjaksamiseen kaikkein eniten, jos se ei  
ole sellainen positiivinen että ihminen saisi käyttää 
omaa luovuuttaan ja kaikkia taitojaan, niin se 
uuvuttaa ihmistä. Jos sanotaan kaikki työtehtävät 
valmiiksi eikä ihmiset saa käyttää omia aivojaan.”  
(työntekijä)



Työntekijän  
parantunut ammattitaito: 

työtehtävien sujuva  
hallinta,  

valmius uusien  
työvälineiden  

käyttöönottoon 

Työnantajien kokemat  
hyödyt vähänkoulutetun  

työntekijän kouluttamisesta  
pähkinänkuoressa

Parantunut  
tehokkuus:  

tehokkaammat  
työtavat,  
parempi  

motivaatio 

Parantunut  
kilpailukyky:  

koulutetumpi henkilöstö  
luo parempaa ja  

tasaisempaa 
 laatua

Työntekijöiden  
helpompi liikkuminen:  

laaja-alainen ammattitaito 
antaa mahdollisuuden  

joustavaan töiden  
organisointiin

Turvaa  
muutostilanteisiin:  
sekä työntekijän  

että työnantajan on  
helpompi sopeutua  

muuttuvaan toiminta-
ympäristöön

Työntekijän  
sitouttaminen  

yritykseen: työntekijä 
tuntee itsensä  

arvokkaaksi osaksi  
työyhteisöä

Imagon  
paraneminen ja  

rekrytoinnin helpottuminen: 
yritys osoittaa välittävänsä 

työntekijöistään  
sekä elävänsä ajan  

hermolla

Parantunut  
työhyvinvointi:  

psyykkinen sekä  
fyysinen  

työssäjaksaminen

Työntekijöiden  
parantunut motivaatio: 
uusi into työntekoon, 

työn merkityksellisyyden 
hahmottaminen

Työntekijöiden  
vahvistunut  

ammatti-identiteetti: 
varmempi ote  
omaan työhön,  
ammattiylpeys

Parantunut  
työilmapiiri:  

työyhteisö hitsaantuu 
paremmin yhteen, on 

motivoituneempi

Työntekijöiden  
oppimaan oppiminen:  

tuleva kehitys helpottuu,  
kun työntekijät ovat  

oppimismyönteisiä ja  
heillä on valmiudet  
kouluttautumiseen 

Halu 
oman työn  

kehittämiseen

Yhteisöllisyyden  
lisääntyminen:  

johtaa ammattitaidon  
jakamiseen  

työyhteisössä

Työntekijän  
parantunut  
itsetunto



Pohdinnan arvoista:  
Mille puolelle vaaka kallistuu? 

työaika

rahatyönantajan arvostus ja
sitoutuminen työhön

intoa työhön
uusi osaaminen





Työelämään nostetta – näin se syntyi

 

Erilaiset intressit 

”Edessä on semmoinen juttu, että me juodaan 
vain eläkekahveja ja paljon.”  
(työnantaja)



”Halusin saada uutta tietoa ja kouluttaa itsensä kun 
edellisestä koulutuksesta on aikaa 20 vuotta, johan 
se oli jo aikakin.”  
(työntekijä)

”Halusin kokeilla tuleeko tästä opiskelusta  
tässä iässä mitään.”  
(työntekijä)

”Firmalla on tämä sertifikaattisysteemi ja  
se edellyttää koulutettua henkilökuntaa.”  
(työntekijä)

”Totta kai niitä eroja odotuksissa on, mutta eihän 
ne oo ristiriitaisia, jos ei niitä niin halua nähdä.” 
(työnantaja)

Työnantajan näkökulma 

Aika on rahaa

”Että miten järjestää sen koulutuksen kouluttajan 
kanssa niin, että se on normaalia rutiinia. Työtilanne 
on niin hyvä ja niitä pitäis tehä, että miten saa 
semmosen lukujärjestyksen tehtyä tähän hommaan.” 
(työnantaja)



”Et sehän oli muuten työnantajalle tosi edullista, 
[--] et se oli se työaika mikä meillä eniten makso.” 
(työnantaja)

”En tiedä, mikä on aina tää resurssikysymys, ja 
resurssilla tarkotan aikaa, en tiedä sitten onko siinä. 
Se vaatii molemminpuolista tahtotilaa ja aktiivisuutta, 
se vaatii yritykseltä ja koulutukselta.” 
(työnantaja)

Mutta mitä koulutusta?

”…on niin kuin äärimmäisen vaikea sanoa,  
että miten mennä motivoimaan yrittäjiä siihen,  
että ne ymmärtäisi koulutuksen tärkeyden.  
Varmaan kaikki sen tietää, mutta onko se oikeaa  
vai väärää mitä me ostamme, se on monelle  
ongelma.”  
(työnantaja)



Oppiminen tapahtuu vasta työtä tekemällä?

”Ei koulussa välttämättä tarvi tavotella sitä teknistä 
hallinnan tasoa, mutta siis sehän täytyy täällä  
opetella loppujen lopuksi töissä. Mutta se, että  
tietää mikä odottaa, että on se käsitys ja näkemys, 
niin se toimii, että jaksaa painaa loppuun.”  
(työnantaja)

”Sen on huomannut, että monia asioita on  
pysähtynyt miettimään, vaikka on 10 vuotta tehnyt 
työtä ja on saanut työstään positiivista palautetta, 
mutta ei ole ajatellut teoreettisesti sitä, että  
miksi minä olen tehnyt tällä tavalla. Koulutus on 
tuonut ymmärrystä omaan työhön.” 
(työntekijä)

Tuottavuus laskee?

”Toisaalta ollaan mietitty sitä, että siihen nähdään 
vaivaa ja sehän on tuottavuudesta pois. [--] ei oo 
pystytty ihan tarkkaan mittaamaan, mutta se on 
yleinen näkemys, että se innostus mikä sieltä tulee 
kompensoituu siihen tuottavuuden alenemaan.” 
(työnantaja)

Johtaako koulutus 
työpaikan vaihtoon?

”Varmaan niin kauan kuin firma on pystyssä  
olen töissä.”  
(työntekijä)

Työntekijän näkökulma 

Pulpettikammoa?



”…monet heistä sanoi silloin koulutukseen  
lähtiessään, että jännittää hirveesti koulun  
penkillä istua ja en minä näitä kirjallisia töitä 
ossoo tehä ja mitenkä ja mitenkä ja olivat hirveen 
jännittyneitä mutta kuitenkin innostuneita ja kaikki  
ne sai käytyä läpi sen ja saivat varmaan niinku 
semmosta itsetunnon kohotusta ja semmosta että 
osasinpas vielä. Että se tuntuu hirveän hyvältä  
heidän puolestaan.”  
(työnantaja)

”Tää on tässä koulutuksessa mukavaa, kun tää on  
niin monipuolinen. Sit se ei oo pelkästään sitä  
tunnilla olemista vaan myös on sitä käytäntöä. Se on 
hirveen motivoivaa kyllä ollut.”  
(työntekijä)

Meneekö ammattilaisen maine?

”…niin oli yks vajaa kuuskymppinen henkilö,  
joka ihan yksinkertaisesti kieltäyty. Että hän ei lähde, 
meidän piti sitten lopulta pistää ihan tiukille. Sitten 
kun meni, niin se laukes se tilanne, mutta pelkäs  
niin paljon mennä sinne, pelkäävät niin paljon  
nolaavansa itsensä.” 
(työnantaja)

”Että kauan aikaa kun monikaan ollut missään 
sellaisessa jutussa missä pitää mennä kokeeseen 
tai näyttää jotain taitoja tai muuta, että se tuntuu 
olevan tosi kova paikka, että mä joudun kokeeseen, 
että selviänkö minä siitä. Kun on oppinut elämään, 
vaikka osaa oman työnsä kuinka hyvin, niin sitten se, 
se nousi niin kuin peikoksi. Ensimmäisessä tentissä 
tai siellä osakokeessa kun sitä käytiin läpitte, niin 
ne oli ihan peloissaan, että miten tässä käy. Että 
siellä oli niin kun tää tämmöinen, että entäs jos 
minä en pääsekään läpitte, niin mitä muut ajattelee.” 
(työnantaja)

”Sitten kun olen jo tämän ikäinen niin ajattelen 
että en voi enää keneltäkään apua pyytää,  
kun ajattelen että minun pitää osata jo itse ja  
menen vaikka läpi harmaan kiven, niin tämän  
kanssa on ollut hankalaa, mutta olen oppinut  
sen tässä samalla.”  
(työntekijä)



Mistä motivaatio?

”Kyl se on se lähteminen näköjään. Se on ihan sama, 
onko kurssia. Ois niin kiva jäähä kottiin. Sitten, kun 
lähtee ja kun sinne männöö, niin ihan siis kiittää 
ihteensä, miten hyvä oli, kun läksin kuitenkin.” 
(työntekijä)

”…mutta sitten se tahtotila saada itsensä  
liikkeelle ja ryhtyä opiskelijaksi, se kynnys on  
erittäin kova, monella.”  
(työnantaja)

”Ja on se sikäli hyvä että tämä ei tee omaan 
rahapussiin minkäänlaista lovea, firma maksaa 
koulutuksen ja saamme koulutusajalta palkan.  
Ei tarvitse kuin lähteä tänne mukaan istumaan.  
Tiedän kollegoja jotka ovat iltaisin suorittaneet  
tämän saman tutkinnon. Kun saamme tämän 
suoritettua työnantaja maksaa pienen palkkion.” 
(työntekijä)

”Sitten mietittiin sitä, että ehkä se olisi sitten  
kuitenkin mikä motivoisi niitä miettijöitäkin  
lähtemään siihen, ettei tarvitse miettiä, että sinä 
aikana menettää palkassaan jotakin etuuksia.  
Meillä oli ainut sellainen, että jos lähtee 
harjoittelemaan meidän oman organisaation 
ulkopuolelle, niin sitten se on palkaton, mutta  
kaikki muu oli palkallista.”  
(työnantaja)

”…meillä tuolla graafisella puolella palkkauudistus  
on menossa nyt, se voi olla, että se ajaa. 
[--] siellä puhutaan yhä enemmän pätevyydestä ja 
pätevyys määrittelee sitten, että mihinkä  
luokkaan sä kuulut.”  
(työnantaja)

”Meillä oli haaveena, että jos me saatas innostumaan 
12 että saatas se yks ryhmä pystyyn, niin oltas 
hirveen onnellisia. No niitä halukkaita tuli niin paljon, 
että meidän piti perustaa kaks ryhmää.”  
(työnantaja)

Tuen tarve



”Kun päivän oot sieltä kotoo poikkeen ja kun haet 
lapset sieltä hoidosta ja teet ruuat, niin ei raaski enää 
irrottautua lasten valveillaoloaikana, että mä rupeen 
tekeen omia koulutehtäviäni.”  
(työntekijä)

”Se on tässä, sanotaan, että tässä tuo into  
kasvaa tässä.”  
(työntekijä)

”Nythän me ollaan käyty ihan yhdessä tätä ja 
kannustettu toinen toisiamme”.  
(työntekijä)

”Kun sai toisen kaverin mukaan, niin kyllähän se jo 
vähän helpotti, että kimppakyytinä pääsee käymään.” 
(työntekijä)

Työkaveri rohkaisijana 

”Että se [luotsi tai vastaava] niinkun osais sitä 
[koulutusasiaa] rummuttaa, ja sitten mä aattelin, että 
se ei ois niinkun yksin koulun asia, että se koulutus 
lähtis. Siinä tartteis mun mielestä olla työnantaja 
ja sitten koulu ja sitte tää henkilökunta ja vaikka 
henkilökunnan edustaja, niin ne tartteis olla kaikki 
niinkun yhdessä.”  
(työnantaja)

”Mun mielestä kaikista suurin etu on se, että  
tuntee sen työporukkansa ja on jo ennestään  
tuttu niitten kanssa. Niin silloin kun menee 
markkinoimaan sitä koulutusta, niin siinä ei o  
omillaan tavalla oma lehmä ojassa, että mä hakisin 
ittelleni siitä jotakin hyötyä, vaan että mä ihan 
onnellisesti ajattelen sen ihmisen omaa parasta.  
Jos oppilaitos mainostaa omaa koulutustaan, niin 
nehän vaan kattoo, että jaaha, yrittävät vaan  
ittellensä hamstrata lisää oppilaita ja saada sitä  
kautta lisää rahoja.”  
(pätevyysluotsi)

Liian vanha oppimaan?



”Tulee hyvä mieli kun huomaa, että oppii ja olen  
täällä jaksanut työpäivän jälkeen vielä käydä.  
Tämä on ainakin antanut ihmisille sellaisen kipinän 
kun huomaa että vielä pystyy oppimaan jotain.  
Jossain lehdessä oli että 83-vuotias vanha mummo 
lähti tällaiselle kurssille ja hankki koneet kotiin  
ja nyt on oikea ekspertti. Ajattelin liimata sen jutun 
jääkaapin oveen kannustukseksi itselleni, siinä  
on sitten tavoitetta.”  
(työntekijä)

Tietotekniikkataitojen puute

”Tietokone on monille ollut se peikko.”  
(työnantaja)

”Kyllä tänä päivänä tietotekniikkaa tarvitaan  
ihan joka paikassa.”  

(työntekijä)

Koettua työsuhdeturvaa

 
”Se mikä ollaan selvästi huomattu kyllä, että nyt 
kun nää työpaikat saattaa hyvinkin nopeasti huveta, 
niin tämmösen tutkinnon suorittamisen arvo on sitä 
myöten kyllä selvästi noussu myös vanhemmissa 
ikäryhmissä.”  
(työnantaja)

”Kyllä tämän koulutuksen avulla pyritään sitä 
epävarmuutta poistamaan. Jos jotain tulee niin 
on sitten ainakin osoittaa että on ollut tällaisessa 
koulutuksessa. On edes jotain pohjaa.”  
(työntekijä)

”Toisekseen sitten kun seuraa tuota nykypäivän 
Suomeekin, niin tehtailta miten paljon irtisanottuja, 
että pysyvyyttä kai silläkin hakee. Toisaalta jos  
sattus silleen että omat hommat loppus jostain  
syystä, niin helpompi lähtee hakemaan uutta työtä, 
kun on ammattitutkinto taskussa.” 
(työntekijä)

Lopussa kiitos seisoo



”Kyllä mä näkisin sitä, että se on myöskin antanu 
ihmisille motivaatiota olla meillä töissä.”  
(työnantaja)

”On sillä vaikutusta, motivoi tiedon hankkimiseen  
ja luottaa itseensä enemmän. Aina huomaa  
päivässä uusia asioita että tämäkin me käytiin läpi  
ja tämän minä nyt osaan.”  
(työntekijä)

”Minusta kaikkein mukavinta oli nähdä se 
innostus ja uusien asioiden kokeilu kun oli oppinut 
uusia asioita ja uutta toimintatapaa, että miten  
nyt tehdään. Selvästi heillä [Noste-koulutuksen 
käyneillä] on sanoisko tällainen valmius paremmin 
tulla näihin tämmöisiin koulutusjuttuihin mukaan,  
kun he on tän käynyt. Ja se oli tietysti se meidän  
yksi iso toivekin silloin.”  
(työnantaja)





Työelämään nostetta – näin se syntyi

 
 

Koulutuksen ja työn maailmat  
lähemmäksi toisiaan 

”No tietenkin se, että vielä lähemmäs pitäs tulla. 
Koulun pitäis tulla tehtaisiin. Että eihän se koulu  
voi ymmärtää sitä ellei se ole täällä läsnä  
paikan päällä.”  
(työnantaja)

”Sanotaan näin, että näitä kehittämishankkeita,  
mitä julkisella rahotuksella tehdään niin siinäkin 
saattais olla hyvä, jos siinä suunnitteluvaiheessa  
sitä työelämää olis aktiivisemmin mukana.”  
(työnantaja)

”Niin lähdetään ehkä liikaa oppilaitoslähtösesti 
liikkeelle. Saattaa olla, että se on vähän  
sellasta näennäistä vielä, että työelämä saattaa  
olla mukana joissain ohjausryhmissä mutta  
se konkreettinen yhteistoiminta.” 
(työnantaja)



 
”Kyllä tää jalkautuminen yrityksiin on ehdottomasti 
parempi tapa, että ei me varmaan aktivoiduta kuin 
tämmöisillä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja  
käynneillä ja asian selvittämisellä.”  
(työnantaja)

 
”Kyllähän se lähtee vahvasti siitä, että siellä on 
työnantaja mukana, että eihän tuollainen opiskeluun 
innostaminen ja tutkinnon suorittaminen omasta 
ammatistaankin esimerkiksi, niin eihän se mitään 
helppoa ole tehdä, jos ei siellä ole siellä oikeesti  
sitä koko taustaa siellä takana, että se on  
tämmöinen yhteinen tavoite.”  
(kouluttaja) 

”Siellä täytyy käydä työpaikalla myöskin, ja 
säännöllisesti kysellä työpaikan tarpeita, että 
minkälaisia osaamistarpeita olis tulevaisuudessa  
ja aistia sit sieltä niitä heikkoja signaaleja ett  
mihin päin meidän pitäis kehittää niit omia  
koulutuksia täällä.”  
(kouluttaja)

”Mun mielestä tää on ihan kullanarvoinen kontakti 
meille. Niin hirveen helposti me umpioidutaan 
ajattelemaan omista näkökulmistamme ja  
tuottamaan tavallaan vaan sitä palveluakin 
tuotantolähtöisesti, ja varsinkin jos opettajat ei  
liiku tuolla kentällä senkään vertaa, niin se kyllä 
kapeutuu se näkökulma.”  
(kouluttaja)

Yhteistyö syntyy  
henkilökohtaisilla tapaamisilla



”Nämä kohtaamiset on niinku hirveen tärkeitä ja 
tämä verkoston ylläpitäminen”  
(työnantaja)

”Kyllähän jos puhutaan meidän työntekijäporukan 
kouluttamisesta, niin kyllä heillä on pitkäaikanen 
hyvä ammattitaito, monen vuoden takaa nää suhteet 
ollu voimassa. Onhan siellä tietysti uusia opettajia, 
mihin on tutustuttu, millä on turvattu tää jatkuvuus.” 
(työnantaja)

”Tää on haaste oppilaitokselle siinä mielessä, että 
meillähän on töitten pyörittävä koko ajan, ja se 
edellyttää sitä, että nää koulutuspäivät rakennetaan 
yhteistyössä meidän kanssa ja he ymmärtävät tän 
meidän työtehtävän luonteen.”  
(työnantaja)

Välimatkat 

”Mutta sitten se lähteminen, toiselle paikkakunnalle 
lähteminen on vaikeata.”  
(työnantaja)

Ajoitus ja työajan käyttö



Kolmikanta tuloksellista

”Sitten luottamusmiehet on hyviä siteitä, että  
jos luottamusmiehen saa ensin tän asian  
ymmärtää ja kiinnostuksen sitä kautta, niin hän 
markkinoi kyllä siellä talon sisällä sitä asiaa  
aika hyvin.” 
(työnantaja)



Hyviä kannusteita  
työntekijöiden  
motivoimiseen

Työsuhteen  
vakinaistaminen

Työsuhdeturvan  
paraneminen Ammatti- 

nimikkeen  
uusiminen

Tutkinto- 
todistuksen  

arvon  
painottaminenPalkankorotus  

tai nosto  
korkeampaan  

palkkaluokkaan

Stipendi  
tutkinnon  

suorittamisesta

Työnkuvan  
ajantasais- 
taminen

Matkakulujen 
maksaminen  
koulutuksen  

sijaitessa  
kaukana

Koulutuksen  
mahdollistaminen  
palkallista työaikaa 

käyttäen

Laajan  
tukiverkoston  
rakentaminen  

opiskelijan  
avuksi

Ajantasaisen  
aikuiskoulutustiedon 

hankkiminen  
työntekijöiden  

ulottuville

Kannustus  
ja rohkaisu koko  

koulutusprosessin  
ajan





Työelämään nostetta – näin se syntyi

 

Prologi -suhteen rakentaminen

 

”Ja sit tunnen nää esimiehet, ett on helppo  
kysyä, ja helppo mennä noihin paikkoihin,  
että se verkosto on olemassa. Ja tuntee ihmiset,  
se on tosi tärkeetä tässä.”  
(kouluttaja)

”…mutta tää että tää yhteistyö on näin  
kitkatonta ja jatkuvaa vois sanoa, niin helpottaa  
näitä asioita. Kun [oppilaitos] kouluttaa kaiken 
aikaa ihmisiä, niin sieltä sitten tulee sitä  
informaatiota, että täällä olis tällanen ihminen,  
onko mahdollista laittaa työharjoitteluun. Ja me 
mielellään otetaan työharjoitteluun, koska se on  
hyvä keino testata sitä. Että kun ollaan sinne  
päin aktiivisia, niin he on sitten myös tännepäin.  
Kyllä sitä kumpaankin suuntaan sitä  
aktiviteettia tarvitaan.”  
(työnantaja)



Ensimmäinen näytös:  
työnantajan panostus  
henkilöstön motivointiin

”No kyllähän se olisi ihan hyvä, jos tuollainen 
innostunut kurssinvetäjä tai opettaja tai tällainen 
koordinaattori tulisi esittelemään, ja nimenomaan 
sitä, että miksi kannattaa lähteä. Kun välttämättä 
esimiehen esittämänä, että nyt kannattaisi  
lähteä kehittämään, niin siinä ei aina saada sitä 
positiivista vastaanottoa, että aina on pieni epäily,  
että mitähän tässä on takana, että tuleeko  
lisää töitä.” 
(työnantaja) 

”Kyllä nämä esimerkiks tällä tutkintopuolella,  
niin ne jotka on käyneet ja niiltä kysytään ja ne  
saa taas muutaman lähtemään. Atk-koulutuksessa 
oli sama, kun oli muutama näitä vanhoja, jotka  
ei ole käyttäneet, niin siellä sano muutama ihan 
suoraan, että katotaan nyt kun nuo käy tuolla.  
Ja sit ne lähti seuraavalle kurssille, sinne oli tunkua, 
että ei kaikki mahtuneet ja muuta. Että se  
tavallaan lähtee siitä, kun sen lumipallon saa  
sieltä pohjalta.”  
(työnantaja)

”Sitä asiaa mietittiin aika paljon, ja me annamme 
stipendin suoritetusta tutkinnosta siinä vaiheessa, kun 
Noste-koulutus on päättynyt, ja tuota, on suoritettu 
tutkinto, niin me maksetaan tosiaan 330 euron 
suuruinen palkkio taikka stipendi.”  
(työnantaja)



Ensimmäisestä viimeiseen  
näytökseen asti: kolmikanta

Toinen näytös:  
koulutustarpeiden kartoittaminen 

”[Oppilaitos] teki meille keväällä koko  
henkilökuntaa – kaikki työntekijät ja toimihenkilöt  
– koskevan osaamiskartotuskyselyn ja sen  
perusteella haastateltiin vähän yli 100 henkeä. 
Haastattelun perusteella on tehty tarveanalyysi, 
halusta tai tarpeesta kouluttautua. Ja nyt  
ollaan tekemässä yhteenvetoa ja koulutus-
suunnitelmaa. Ja näyttää, että siitä tulee tämmönen 
pitkän ajan, koska suuria joukkoja ei mitenkään  
pysty kerralla. Se on nyt siinä vaiheessa, että  
tehdään suunnitelmaa.”  
(työnantaja)

”Se tuo lisää sillä tavalla, että se on ihan hyvä tapa 
sitoa henkilöstö kun se hyvin informoidaan, että 
jotain on tapahtumassa. Ei tule sillä tavalla vaan, 
että joku on jossain huoneessa keksinyt, että jotain 
tarvitaan, vaan ne joutuu istumaan vähän aikaa 
alas ja vastaamaan kysymyksiin ja sitten kun ne 
saa palautteen siitä hommasta, niin se on myös 
tämmöinen sitouttamisen työkalu. Ja totta hemmetti 
antaa se ittelle sitten varmuuden siitä, että pystytään 
keskittymään oikeisiin asioihin, koska se on vähän niin 
kuin ampuisi ilmaan. Luulo ei ole aina tiedon väärti, 
että mielellään selvittää ja se ei ollut kovin vaikea, se 
oli helppo ja valintatehtäviä vaan.”  
(työnantaja)



Kolmas näytös:  
Koulutuksen toteutus

”Sit pyritään niin järjestämään se, että  
mahdollisimman pitkälle pystyis siellä omalla 
työpaikalla sitä työssäoppimista suorittamaan  
ja näitä tutkintotilaisuuksia järjestetään  
siellä omalla työpaikalla”  
(kouluttaja). 

”Ja sitte se opetus on viel suoritettuna  
esimerkiks isomman yrityksen tiloissa, eli sitä 
koulutusta on viety sinne yrittäjän luokse. 
Ett erittäinkin tyytyväisii on oltu siitä, että ei tarvitse 
opiskelijaryhmän sieltä yrityksestä ajaa, vaan  
meiltä menee tää kouluttaja sinne paikanpäälle.”  
(kouluttaja)

Kolmannesta näytöksestä alkaen:  
Opiskelijan tukeminen



”He tarvitsevat jatkuvaa ohjaamista ja jatkuvaa 
reagoimista niin, että on tuntosarvet pystyssä koko 
ajan, että onko kaikki asiat hyvin.”  
(kouluttaja)

”Nimenomaan se, että se henkilökohtainen 
kannustaminen on ihan kerta kaikkiaan semmonen, 
että annat itsestäsi siinä. Ett kyllä se on se  
tsemppaus mun mielestä se tärkein homma siinä.” 
(kouluttaja)

Neljäs näytös:  
valmistuminen



Pienet yritykset tarvitsevat  
räätälöityjä ratkaisuja

”Kyllä siinä se alan tuntemus pittää olla ja  
porukan pitää olla kohtuulailla tuttu sillä lailla,  
että kauheestihan se vaatii töitä jos sitä  
lähtee, että pitää lähtee puhelinluettelo kourassa 
soittelee. Tämmöisessä asiassa yrittäjälle tai 
työssäolevalle aikuiselle ihmiselle, niin ei se helppo 
ole soittaa [--] Ja ajankohtahan siinä on, että ei 
kannata yrittääkään keväällä, kesällä taikka  
syksyllä, että sitten talvella kun hommat  
rauhottuu, niin silloin.”  
(kouluttaja)

”Aluksi kehittelin erilaisia pieniä ohjelmia,  
joita olin huomannut tarvitsevani yrityksen 
pyörittämisessä. Nyt tässä on vähitellen tullut  
tehtyä monenlaisia hyviä ohjelmia ja sovelluksia,  
jotka kaikki ovat kullanarvoisia yritystoiminnan 
kannalta. Voin sanoa, että yhteenkään tehtävään 
käytetty aika ei ole mennyt hukkaan.”  
(yrittäjä)



”Olen erittäin kiitollinen siitä että minulle  
tarjottiin näin joustavaa opiskelumuotoa.  
Aiemmat opintoni ovat aina kaatuneet ajan 
puutteeseen, mutta nyt homma on toiminut  
todella hyvin ja opintoni alkavat olla  
loppusuoralla.” 
(yrittäjä)





Työelämään nostetta – näin se syntyi

 



Levypyörä Oy pyörii korkealla 
teknologialla ja vankalla  
ammattitaidolla

Yritys: Levypyörä Oy (perustamisvuosi 1955)

Tuotteet: Isojen työkoneiden levypyörät ja 
keskiraskaat teräsrakennekomponentit

Henkilöstön määrä: 135

Liikevaihto: 22 milj. euroa 

Haastattelussa: Toimitusjohtaja Pertti Lemettinen
ja tuotantopäällikkö Antti Kokko

Robotit iskuvalmiudessa
 

Henkilöstön osaamiskartoitus  
hyvä pohja

Koulutusta työpaikalla ja täydellä palkalla



”Ammattiylpeys ja status  
robottihitsaajalla ja muissa  
vaativissa tehtävissä on ihan toinen” 

Yhteistyöosapuolet tuotantopäällikkö Antti Kokko, Koulutuskeskus Salpauksen projektipäällikkö Pekka Pasanen ja  
hitsausrobottioperaattori Sami Eskelinen.
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”Ehdottomasti koulutus kannatti”

Roboteilla varustettu automaattilinja vaatii taas lisäkoulutusta.
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Kolmikanta varmisti  
metsän nosteen
 
Työpaikka: Metsähallitus, metsätalous, Länsi-Lappi

Henkilöstön määrä: työntekijöitä 100, 
toimihenkilöitä 40

Haastattelussa: metsänhoitoesimies Timo Ari

 

Yhteistyöperinne ja luottamus  
avaavat mahdollisuuksia
 

Luonnonhoitotutkinnosta  
metsämestariksi
 

Työnantajan ja ryhmän tuki –  
kumpikin tarpeen
 



 

Vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen
 

Rauhoittavassa työympäristössään vasemmalta alkaen työpaikkaohjaaja Pertti Uurtamo, metsämestarit Toivo Mänty ja  
Raimo Heikkilä sekä metsänhoitoesimies Timo Ari.
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”Euro maksaa itsensä takaisin”
 

 



”Uhkailu, lahjonta ja kiristys”  
tuotti tulosta Turun sosiaali- ja  
terveystoimessa

Työpaikka: Turun sosiaali- ja terveystoimi, 
Vanhuspalvelut, Ympärivuorokautisen hoidon tulosalue 

Henkilöstön määrä: kokonaismäärä 6 300 
työntekijää, vanhuspalvelussa 2 045 ja näistä 
ympärivuorokautisen hoidon tulosalueella 990

Haastattelussa: Ympärivuorokautisen hoidon 
johtaja Kristiina Hellstén, hallintoylihoitaja Taina Soini 
ja vt. ylihoitaja Virve Kultanen 

Hoito-/laitosapulaiset eivät  
pidä ääntä itsestään

ääntä itsestään
 

”Meil palaa ihan tolkuttomasti  
rahaa siihen, jos ei osata”

Kristiina Hellstén
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”Tehtävä ei ollut helppo, mutta se kannatti”

Vuonna 2003 Noste-ohjelman alkamisvuonna avat-
tiin Turun Aikuiskoulutuskeskuksen neuvontapiste, 
niin sanottu Noste-kipsa, Kupittaan sairaalassa. 
Henkilökunta sai läheltä ja helposti koulutusneu-
vontaa ja rohkaisua ryhtyä tuumasta toimeen. Täl-
löin hoito- ja laitosapulaisia hakeutui heti vilkkaasti 
tutkintoa suorittamaan. Innokkaimmat lähtivät. 
Myöhemmin halukkuutta ei niin paljon enää ollut-
kaan, joten motivointiin tarvittiin uusia keinoja ja 
innostusta. Vertaistukea oli kuitenkin myöhemmin 
käytettävissä, kun aiemmin tutkinnon suorittaneet 
innostivat muita koulutukseen. Innostuksesta sai 
osansa myös työnantajan edustaja, silloinen yli-
hoitaja Kristiina Hellstén. Hän muistaa saaneensa 
koulutuksessa olleelta työntekijältä esitteen ja va-
kuutteluja, että ”juttu [koulutus] on niin tosi hyvä”. 
Yhdessä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
tehtiin hakevaa toimintaa, se on järjestettiin tiedo-
tustilaisuuksia ja kahdenkeskisiä keskusteluja työn-
tekijöiden kanssa. ”Tehtävä ei ollut helppo. Kävin 
monen työntekijän kanssa henkilökohtaisia keskuste-
luja. Kyl mää käytin uhkailua, lahjontaa ja kiristys-
tä”, tunnustaa Hellstén kuvatessaan koulutukseen 
innostamisvaihetta vuosina 2006–2007. ”Käytiin 
yhdessä katsomassa uusia yksikköjä, kuten Portsakotia, 
ja kerroin, et tänne tai valmistuvaan Kaskenlinnan 
sairaalaan ei sitten tulla ilman tutkintoja.” Näin 20 
hoito- ja laitosapulaista lähti koulutukseen. Puolet 
heistä oli pitkäaikaisia sijaisia. Melkein kaikki suo-
rittivat laitoshuoltajan ammattitutkinnon. 

”...sehän oli muuten työnantajalle  
tosi edullista”

Johto tuki koulutusta monin tavoin. Työaikajärjeste-
lyjä jouduttiin tekemään lähiopetusjaksojen vuoksi. 
Koulutuksessa olevat saivat osallistua lähiopetukseen 
oppilaitoksessa työajalla. Koulutukset olivat puoli-
päiväisiä, jolloin sijaisia ei tarvittu. Tehtäviä tehtiin 
omalla ajalla. ATK oli monelle uutta ja kotona ei 
ollut tietokonetta. Työpaikalla olikin mahdollisuus 
tietokoneen käyttöön. Jokaiselle koulutuksessa olleel-
le nimettiin työpaikkaohjaaja. He saivat myös palk-
kion työstään. Ohjaajat olivat suorittaneet jo aiem-

min laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Nyt he saivat 
koulutusta myös ohjaustehtäväänsä. Työnantajan 
toimesta valittiin laitoshuoltajan ammattitutkinnon 
valinnaiset osat, jolloin koulutusta saatiin painote-
tuksi työpaikan tarpeiden mukaan. Työnantaja mak-
soi kaikki koulutuksesta aiheutuneet kustannukset 
(koulutus pääosin maksuton), joita oli muun muassa 
tutkintomaksu ja työntekijöiden messumatka Tam-
pereelle puhdistuspalvelualan messutapahtumaan: 
”Sekä koulutuksessa olevat että työpaikkaohjaajat kävi-
vät Finnclean-messuilla Tampereella. Sinne järjestettiin 
yhteinen bussikuljetus ja maksettiin ne maksut, halut-
tiin, että jokainen voi osallistua ja pääsi vähän katto-
maan, et minkälaisia vehkeitä ja vempaimia alalla nyt 
on.” (Hellstén) 

Ylihoitaja Virve Kultanen kertoo keskustelleensa 
paljon koulutuksesta tutkintoa suorittavien työnteki-
jöiden kanssa: ”Halusin osoittaa siten kiinnostukseni. 
Näyttöihin valmistauduttiin työyhteisössä tosi huolelli-
sesti. Lähiesimiesten merkitystä ei voi yliarvioida. Hei-
dän merkityksensä on valtava, että osoitetaan hyväksyn-
tää ja tsempataan [--] tällainen asenne, että tuetaan, 
niin sillä on tosi iso merkitys. Työnantajan pitää tukea, 
josko se myös sitten saa jotakin.” Kaikesta panostuk-
sesta huolimatta myös Hellstén toteaa: ”Et sehän oli 
muuten työnantajalle tosi edullista, se oli se työaika 
mikä meillä eniten maksoi.”

”Sisään kirjoitettu kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on kultaakin kalliimpi  
tänä päivänä”
(Hallintoylihoitaja Taina Soini)

Kaikkiaan 83 Turun sosiaali- ja terveystoimen 
työntekijää oli vuosina 2003–2009 laitoshuoltajan 
ammattitutkintokoulutuksessa. Heistä 65 oli kou-
lutuksessa Noste-ohjelman avustuksella. Suurin osa 
ympärivuorokautisen hoidon osaston tutkinnon suo-
rittaneesta hoito- ja laitosapulaisesta jatkaa työtään 
entisissä tehtävissään. Vain muutama (5) on siirtynyt 
pois työnantajan palveluksesta. Muutama on myös 
jatkanut opintojaan siivoustyön esimiestaitojen ke-
hittämisessä. 

”Kyllä tutkinnon suorittaneet ymmärtävät yhä 
 paremmin, miksi tekevät mitäkin. Yhteistyö hoitaji-
en kanssa sujuu myös paremmin. Työlle on lujempi 
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 perusta”, kuvaa ylihoitaja Virve Kultanen kehitty-
nyttä ammattitaitoa. Ergonomia-asiat ovat parem-
min hallinnassa ja välineiden käyttöön on tullut 
lisää osaamista. Myös työpaikalle on hankittu uusia 
siivousvälineitä, joka puolestaan edistää työntekoa. 
Työntekijöiden työmotivaatiota on lisännyt mm 
keskustelut muiden koulutuksessa olleiden kanssa: 
”Ja sit se et mikä mun mielestä tässä koulutuksen 
aikana tuli esille oli tää verkostoituminen, et ku he 
voi vaihtaa kokemuksia” (Kristiina Hellstén). Pers-
pektiivi omaan työympäristöön ja tehtäviin on 
laajentunut. Tehtäväkuvat ovat kaiken kaikkiaan 
selkiytyneet koulutuksen myötä. Ammattiylpeys 
ja laadun arvostaminen näkyy muun muassa siinä, 
kun omat työntekijät käyvät paikkailemassa ulkoa 
ostetun työn jälkiä.

”Olen ylpeä jokaisesta työntekijästämme, joka urak-
kaan lähti ja sen suoritti! Nyt meillä on aika liuta 
laitoshuollon ammattilaisia, joilla on tutkinnon tuoma 
turva muuttuvilla työmarkkinoilla – työnantajana 
meillä on kuitenkin vielä haaste saada tämän koulute-
tun joukon osaaminen näkyviin niin tehtävänimikkeis-
sä kuin palkkauksessakin”, Kristiina Hellstén arvioi. 

 ”Alamäkivaiheessakin” on 
katsottava pidemmälle

”Meil on monenmoisia tapoja ylläpitää sitä ammatti-
taitoa ja osaamista, ja sen nyt että, mun mielest koh-
tuus on se, et jokaisella on se tutkinto, jonkunlainen 
ammattitutkinto”, toteaa Kristiina Hellstén. Taantu-
man aikana rahoitusta koulutukseen on vähemmän 
käytössä – joitakin oppisopimuskoulutuspaikkoja on 

K
uv

a:
 M

ar
ja

 P
ak

as
te

52

Noste-ohjelmassa laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaneet  hoitoapulaiset Tiina Juusti (vas.) ja Kaija Peippo (oik.) 
ovat tyytyväisiä koulutukseensa ja työnantajan tukeen koulutuksen aikana.



Henkilöstön koulutusta tukeneet hallintoylijohtaja Taina Soini, eläkkeellä olevat ylihoitajat Airi Nikkilä ja Leena Liesvuori  
sekä ylihoitaja Virve Kultanen.
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Forssan ateria- ja  
puhtauspalveluliikelaitos otti  
haasteekseen vähän koulutetut 
 

    Yritys: Forssan ateria- ja puhtauspalveluliikelaitos

Palvelut: Ateria- ja puhtauspalveluja Forssan alueella

Henkilöstön määrä: 166

Haastattelussa: Liikelaitosjohtaja Tanja Kalliola

Forssan ateria- ja puhtauspalveluliikelaitosta johtava 
Tanja Kalliola on ollut mukana jatkuvassa organi-
saation myllerryksessä viime vuosien aikana. Vuonna 
2003 toimiessaan Forssan seudun terveydenhuollon 
kuntayhtymässä ravitsemispäällikkönä hän aloitti 
yhteistyössä Forssan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
henkilöstön innostamisen koulutukseen. Lisäpontta 
asiaan antoi silloin Noste-ohjelman mahdollisuu-
det tarjota vähän koulutetuille maksuton koulutus. 
 ”Yhteistyösuhde Forssan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 

on jo vakiintunut ja luottamuksellinen. Työtä on tehty 
yhdessä jo noin 10 vuotta”, kertoo Tanja Kalliola.

”Noste poiki heti myös oppisopimuskoulutusta, koska 
Noste-rahoitus ei sopinut niille työntekijöille, joilla oli 
jo jokin tutkinto.” Sekä ruokapalvelutyöntekijöitä että 
laitoshuoltajia lähti koulutukseen ja tutkintoja syntyi 
13. Lisäksi tietokoneen ajokorttitutkintoja suoritti 
parikymmentä henkilöä. Kaikki tutkinnon suoritta-
neet yhtä paikkakunnalta poismuuttanutta lukuun 
ottamatta työskentelevät yhä Forssan ateria- ja puh-
tauspalveluliikelaitoksessa. 

Mistä se alkoi?

Koulutukseen innostamista tehtiin aina vuosittain työn-
tekijöille järjestetyissä yhteisissä tilaisuuksissa oppilaitok-
sen edustajien kanssa. Se ei ole riittänyt, vaan aina on 
jatkettu kahdenkeskisiä keskusteluja yhteistilaisuuksien 
jälkeen. Oppilaitoksen kouluttajat  tekivät myös osaamis-
tarvekartoitukset koko henkilöstön keskuudessa. ”Olisin 
toivonut, että olisi saatu enemmän henkilöitä lähtemään 

Liiketalousjohtaja Tanja Kalliola (vas.) katsomassa kun ateria valmistuu päivitetyn tiedon turvin. Keskellä tutkinnon äskettäin suorit-
tanut ruokapalvelutyöntekijä Marjut Venäläinen ja oikealla tutkintoa parhaillaan suorittava ruokapalvelutyöntekijä Merja Suhonen.
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Miten työnantaja tuki koulutusta?

Mitä tutkinnot vaikuttivat työn  
tekemiseen ja laatuun?

 

Kannattiko panostus? 

Entä tulevaisuus?
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Betoninen rakennuselementti 
sisältää paljon tietotaitoa 

Yritys: Ansion sementtivalimo Oy 
(perustamisvuosi 1949)

Tuotteet: betonituotteita, lähinnä 
rakennuselementtejä

Henkilöstön määrä: 70 

Haastattelussa: tuotantojohtaja Jyri Alin
(Ansion sementtivalimo Oy) ja koulutuspäällikkö
Asko Tuomola (Turun Aikuiskoulutuskeskus)

Ennen työ on opettanut

”Tää on sellanen ala, siitä ihmeellinen, et tähän ei oo 
minkäännäköistä koulutusta työntekijöille, puhumatta-
kaan työnjohtajille. [--] se on tehdastyötä, se ei ole niinku 
rakennustyömailla, et se on ihan erilaista työtä”, kuvaa 
Ansion sementtivalimon tuotantojohtaja Jyri Alin 

yrityksen työtä. Vielä 2000-luvun alkuvuosina kaikki 
koulutus on ollut lähinnä Alinin luentoja työnteki-
jöille ja työnjohtajien opastusta. ”Tavallaan niinku 
työn mukana oppimista. Niin hyvin kirjava nää meijän 
työntekijäryhmät, et siel on kaiken näkösiä ammattikun-
tia edustettuna. Et on kokkia ja on jopa varatuomari. 
Ja sitten se on aivan selvä et ne on ihan pihalla, et ei ne 
tiedä yhtään mitään tietenkään, ku ei oo koskaan ennen 
nähneekkään ja sit pitäis ruveta tekemään.”

”Mä olen sit taas koko elämäni ollu täs elementti-
alal, ihan pikkupojast saakka tos Semerassa mikä oli 
sillon 70-luvun alussa Suomen uusin ja suurin ja kau-
nein, et tiedän ihan hyvin tarkkaan miten niit [beto-
nielementtejä] sillon valmistettiin ja tiedän virheetkin, 
mitä sillon tehtiin ku luultiin et tehdään oikein.”

Kilpailu kovaa – laatu merkitsee

”On, hirvittävä kilpailu. Et Suomessahan on muutama 
iso, Parma taitaa olla suurimpia ja sit on muutama 

Tuotantojohtaja Jyri Alin Aurajoen maisemassa.
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Pääluottamusmiehen kautta levisi 
tieto koulutuksesta

Kolmikanta ja henkilökohtaistaminen  
koulutuksen toteutuksessa

Tutkintopaperi viimein kourassa! Rakennustuotealan ammattitutkinnon suorittaneet poseeraavat tutkintopäivänään.
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Koulutuksen jäljet näkyvät työssä 

”...enemmän ois pitänyt olla 
rautalankaa vääntämäs”



Tutkinnon  
suorittaneiden työntekijöiden 
innostaminen koulutukseen 

ja heidän koulutuksen-
sa toteutus vaati erityis-

panostuksen, joka vaihteli  
yrityksittäin.

Kolmikantainen  
yhteistyö ja  

osaamistarve- 
kartoitukset ovat  

olleet hyviä  
koulutuksen  

alkuunpanijoita.

Työnantajat olivat  
valmiita edelleen  

kehittämään panostus-
taan henkilöstön  
koulutuksessa

Tutkinnon  
suorittaneista työntekijöistä 

osa jatkoi samoissa  
tehtävissä, osa  

oli siirtynyt vaativampiin  
ja osa moniosaamista  
edellyttäviin tehtäviin.

Arviota koulutuksen  
tuloksista tutkinnon  

suorittaneilla työntekijöillä:

- ammattitaito oli selvästi kehittynyt
- sitoutuminen yritykseen ja  
omiin tehtäviin oli kasvanut

- motivaatio työhön ja työhyvinvointi  
olivat lisääntyneet

- ”ammattiylpeys” oli kasvanut
- työnantajien edustajat olivat  

yksiselitteisesti kaikki sitä mieltä, että  
panostus vähän koulutettujen työntekijöiden  

koulutukseen kannatti myös  
taloudellisesti

Esimerkkiyritysten  
haastattelut  

pähkinänkuoressa
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