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Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallitus: Mikko Jokinen, Mikko Jaanu (luottamushenkilöjäsen), 
Titta Kyöstilä, Veikko Niemi (puheenjohtaja), Päivi Sandås ja Karoliina Kanerva.

Takana kolme tehokasta uuden rakentamisen kuukautta. 
Eduko rakentuu vauhdilla.

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Uusi ammatillisen koulutuksen toimija 
Kouvolan Ammattiopisto Oy, EduKo aloit-
ti toimintansa 1.1.2022. Uudessa yhtiös-
sä yhdistettiin molempien oppilaitosten, 
KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan, vahvuu-
det. Edukossa tarjotaan entistä monipuo-
lisempaa ja laadukkaampaa koulutusta ja 
palveluja opiskelijoille ja alueen työelämäl-
le. Uudessa yhtiössä työskentelee yli 300 
ammattilaista. Erilaisiin koulutuksiin (tut-
kintotavoitteisiin, lisä- ja täydennyskoulu-
tuksiin) osallistuu vuosittain noin 7 000 
henkilöä ja liikevaihto noin 30 milj. euroa

Hallitus huolehtimassa 
yhtiön hallinnosta 
Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallitukses-
sa jatkaa puheenjohtajana Veikko Niemi. 
Muut hallitukset jäsenet ovat Mikko Joki-
nen, Titta Kyöstilä, Karoliina Kanerva, 
Päivi Sandås ja luottamushenkilöjäsene-
nä Mikko Jaanu. 

 
Johtoryhmä johtaa kokonaisuutta 
K o u v o l a n  A m m a t t i o p i s t o  O y : s s ä 
toimitusjohtaja|rehtori Petri Tanin työn 
ja johtamisen tukena on johtoryhmä. Sen 
muodostavat toimitusjohtajan ja rehtorin 
lisäksi hallituksen nimittämä johtajisto:  
• talous- ja hallintojohtaja Milla Koponen 
• koulutusjohtaja/vararehtori (oppivelvollis-

ten koulutuspalvelut) Timo Olli 
• koulutusjohtaja/vararehtori (jatkuvan op-

pimisen koulutuspalvelut ja koulutusliike-
toiminta) Leena Kaivola 

• kehitysjohtaja Tuija Arola.   
Kouvolan Ammattiopisto Oy:ssä toi-

mii johtoryhmän lisäksi laajennettu joh-
toryhmä, jonka muodostaa varsinainen 
johtoryhmä ja heidän alaisensa päälliköt. 
Laajennetun johtoryhmän työskentelyyn 
osallistuu myös pääluottamies Päivi 
Hietaharju henkilöstön edustajana. Ta-
voitteena on myös saada opiskelijoiden 
edustus laajennettuun johtoryhmään, 
jotta opiskelijoiden ääni saadaan kuulu-
ville. Anri Liikkanen toimii johtoryhmien 
sihteerinä.  

Kahden 
toimijan 
voimat 

yhdistettiin

Petri Tani näkee itsensä kahdessa 
roolissa – hallinnollinen rooli toimi-
tusjohtajana yhdessä hallituksen sekä 
omistajien kanssa ja operatiivisessa 
toiminnassa rehtorina.

Edukon omistajia ovat Kouvolan 
kaupunki (60 %) ja Aikuiskou-
lutussäätiö (40 %). Yhtiö tarjoaa 
ja järjestää toisen asteen ammatil-
lista koulutusta oppivelvollisille ja 
jatkuvan oppimisen opiskelijoille 
sekä muuta koulutusta ja työelä-
män kehitystä palvelevaa toimin-
taa. Toiminta keskittyy Utinkadun 
ja Taitajantien kampuksille, 
Alakyläntien toimipisteeseen ja 
lentokonealan toimipisteeseen 
Uttiin. Lisäksi Kouvolan Am-
mattiopistolla Oy:llä on tytäryhtiö, 
EduKo koulutus- ja yrityspalvelut 
Oy, joka keskittyy koulutusliiketoi-
mintaan ja koulutusvientiin.
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Päälliköt operatiivisen 
toiminnan tukena
Eri alojen koulutuspäälliköt sekä tukipalvelui-
den päälliköt vastaavat asiakaslähtöisestä ja 
laadukkaasta toiminnasta yhdessä osaavan 
henkilöstön kanssa.
  
Talous- ja hallintopalvelut/ Milla Koponen 
• hallintopäällikkö Anneli Savolainen
• henkilöstöpäällikkö Katriina Kari 
• sisäisten palveluiden päällikkö  
 Petri Laatunen 
• tietohallintopäällikkö Jani Peltola 
• ruokapalvelu- ja ravintolapäällikkö 
 Riitta Karhu 
• opiskelijapalveluiden päällikkö Tarja Vuorela 
 
Oppivelvollisten koulutuspalvelut/
Timo Olli 
• koulutusalapäällikkö tekniikan ja luovat alat 

Tapani Ranta 
• koulutusalapäällikkö hyvinvoinnin alat 
 Marja-Leena Kähärä 
• koulutusalapäällikkö palveluiden alat 
 Markku Maunula 
• koulutusalapäällikkö lentokoneala (avoinna 

oleva tehtävä) 

Jatkuvan oppimisen koulutuspalvelut/ 
Leena Kaivola 
• koulutusalapäällikkö tekniikan alat 
 Kalle Sarlund 
• koulutusalapäällikkö hyvinvoinnin alat 
 Paula Kristeri 
• koulutusalapäällikkö palveluiden alat 
 Sarianna Manselius 

Kehittämispalvelut/Tuija Arola 
• laatuasiantuntija Tiina Nokkanen 
• hankepäällikkö Saila Puhjo 
• työelämäpalveluiden päällikkö Jani Nurmi 
• viestintä- ja markkinointipäällikkö 
 Susanna Rintala n

Kouvolan Ammattiopisto Oy EduKolla on taka-
naan nyt kolme kuukautta, ja voin jo nyt todeta 
että tehty päätös perustaa Kouvolaan yksi vahva 
ammatillisen koulutuksen toimija oli oikea. 
Eduko on ottanut näkyvästi roolia Kouvolan 
elinvoiman lisäämisessä osaamisen kautta. Pa-
lautteet yrityksiltä ja elinkeinoelämältä ovat ol-
leet myönteisiä,  juuri aktiivisuus ja joustavuus 
ovat asioita joita yritykset arvostavat. Paljon 
on vielä tehtävää uuden toimintakulttuurin ja 
prosessien hiomisessa, mikä on ymmärrettävää 
kun kaikki asiat on mietittävä alusta asti. Edu-
kon hallituksen tehtävä on tukea johtoa ja tehdä 
strategiset päätökset toiminnan  kehittämiseksi. 
Hallituksen kokoonpano täydentyi helmikuussa, 
ja uuden hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on 
Edukon strategian valmistelu keväällä yhdessä 

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n laajennettu johtoryhmä: (ylhäältä vasemmalta oikealle) 
Paula Kristeri, Tarja Vuorela, Jani Peltola, Veikko Niemi, Susanna Rintala, Saila Puhjo, 
Petri Tani, Anneli Savolainen, Anri Liikkanen (johdon assistentti), Petri Laatunen, Tiina 
Nokkanen, Marja-Leena Kähärä, Jani Nurmi,  Tuija Arola, Riitta Karhu, Leena Kaivola, 
Kalle Sarlund, Markku Maunula, Milla Koponen, Katriina Kari ja edessä Tapani Ranta. 
Kuvasta puuttuvat Timo Olli ja Sarianne Manselius.

johdon kanssa.  Yhtiörakenne on saatu val-
miiksi, kun Edukon liiketoiminnasta vastaava 
tytäryhtiö EduKo koulutus- ja yrityspalvelut 
Oy järjestäytyi. Juuri liiketoiminnan puolella 
nähdään paljon mahdollisuuksia volyymien 
lisäämiseksi mm. vienti-  ja yrityskoulutusten 
kautta. 

Kouvolassa niin kuin muuallakin Suomessa on 
jo selkeä osaamis- ja työvoimapula, johon Edu-
ko toiminnallaan vastaa. Kouvolan kaupungin 
kanssa on useita yhteisiä toimintaprosesseja 
valmisteilla, joilla tuetaan alueen ihmisten 
hyvinvointia  ja yritysten kasvua. Hallitus on 
vahvasti sitoutunut olemaan mukana Edukon 
menestystarinan rakentamisessa.”

Veikko Niemi, hallituksen puheenjohtaja



Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |   uutiskirje huhtikuu 2022 
4      

Edukon työelämäpalvelut  

Edukon työpaikkaohjaajakoulutukset 

Vaikuttavaa
osaamista
yhdessä
tehden!

Tekstit: 
Jani Nurmi, Outi Kailio, Tommi Neuvonen

Yritysyhteistyötä koordinoivat Edukon 
työelämäpalveluiden tiimi Jani Nurmi, 
Outi Kailio ja Tommi Neuvonen. Teh-
tävämme Edukon työelämäpalveluissa 
on omalta osaltamme tehdä Edukoa tu-
tuksi. Jatkamme hyvien asiakassuhteiden 
hoitamista ja luomme uusia työelämäyh-
teyksiä erilaisten yhteydenottojen ja kon-
taktien pohjalta. Tavoitteenamme on toi-
mia tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän 
kanssa alati muuttuvissa toimintaympäris-
töissä sekä löytää ratkaisuja tunnistettui-
hin osaamistarpeisiin sekä mahdolliseen 
työvoimapulaan.    

Tarjoamme yrityksille ja yhteisölle osaa-
misen kehittämispalveluita. Selvitämme 
yhteistyössä asiakkaiden osaamistarpeet 
ja kokoamme eri alojen osaajat yritysten 
ja työpaikkojen avuksi.  Käytössä on mo-
nipuoliset palveluratkaisut esim. oppisopi-
mukset, lisä- ja täydennyskoulutukset sekä 
erilaiset työssä tarvittavat pätevyydet ja 
sertifikaatit. Autamme myös rahoitusrat-
kaisujen selvittämisessä. 

Koulutukset järjestetään ajanmukai-
sissa tiloissamme Utinkadun tai Taitajan-
tien kampuksilla Kouvolassa tai asiakkaan 
kanssa sovituissa tiloissa. n

Uusia oppisopimusvas-
taavia on nimetty  
Edukoon vuoden alussa.
Edukon oppisopimusvastaavia on nyt 
yhteensä 20. Taitajantieltä nimettiin 
vuoden alussa 6 uutta opsovastaavaa. 
Heidän tehtävänä on hoitaa Taitajantiel-
lä opiskelevien opiskelijoiden oppisopi-
muskoulutuksia. Uusia nimiä ovat: 
• Leena Jäppinen | Liiketoiminnan ala
• Tommi Miettinen| Logistiikka-ala
• Anni Niemelä| Ravintola- ja cateringala
• Jari Saikko| Ajoneuvoala
• Aki Raussi| Rakennusala
• Ossi Heikkilä| Metalliala

Miksi kesäoppisopimus?
Uusi oppisopimustyöntekijä voi olla apu-
na keväästä syksyyn tai muutaman vii-
kon kiireissä tai sesongissa. Kesäop-
solaisesta on mahdollisuus kasvattaa 
pidempiaikainen työntekijä. Opiskeli-
jan opinnot etenevät tehokkaammin 
ja kesätyöstä tulee tavoitteellisempaa. 
Useimmiten opiskelija myös valmistuu 
nopeammin työelämään. Työnantajalle 
maksetaan koulutuskorvausta opiskeli-
jan ohjauksesta. Työnantaja nimeää työ-
paikkaohjaajan. Työaika tulee olla keski-
määrin vähintään 25 t/vko. 

Kesäoppisopimusesitteitä saatavissa 
opsovastaaviltamme. n

Perehdytämme työelämän edustajia opis-
kelijan ohjaukseen ja näyttöjen arviointiin 
työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa 
(työelämässä oppiminen). Koulutukset ja 
perehdytykset ovat osallistujille maksut-
tomia. 

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan osaa-
misen hankkimisen ohjaajana erityisen 
tärkeä henkilö. Opiskelijalle matkalla työ-
elämään työpaikkaohjaaja edustaa alan-
sa ammattilaista ja vaikuttajaa sekä toimii 
myös työpaikan ja oppilaitoksen välisenä 
yhdyshenkilönä. Opiskelijaa ohjatessa op-
pii myös itse! 

Järjestämme perehdytystä ja koulutusta eri tavoin työpaikkojen tarpeiden mukaan: 
1. Tietoisku työpaikalla 
2. Koulutustilaisuus työpaikalla tai Edukossa 
3. Yleinen työpaikkaohjaajakoulutus Edukossa 
4. Itsenäisesti tehtävä verkkokoulutus (Peda.net-oppimisalustalla) 
5. Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp (sisältää näytön) 
6. Omatoiminen perehtyminen työpaikkaohjaajuuteen ohjaan.fi-sivustolla 

Ota yhteyttä: 
Outi Kailio, 0400 836 335, 
outi.kailio@eduko.fi Kysy lisää!
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Avekki-koulutus/ Haastavaan 

Erilaisissa työympäristöissä ja asiakastilan-
teissa törmäämme mitä monipuolisimpiin 
vuorovaikutustilanteisiin. Joskus ne voi-
vat olla haastavia ja jopa työntekijän tur-
vallisuutta uhkaavia. Miten teidän yrityk-
sessänne tähän on valmistauduttu? Miten 
huomioitte työntekijöiden valmiudet omas-
ta turvallisuudesta huolehtimiseen? Miten 
työantajana varmistat parhaiten, että koko 
työyhteisönne hallitsee ennakoivat ja ennal-
taehkäisevät toimet? 

Avekki tarkoittaa toimintatapamallia, joka 
kulkee arkisessa työssä oman perustehtä-
vän rinnalla. Avekin mukaisesti toimimalla 
voidaan merkittävästi vähentää uhkaavien 
tilanteiden syntymistä työpaikalla ja tilan-
teen eskaloituessa pienentää vahinkoja. 
Tämä on mahdollista, kun ymmärrämme 
aggressiivisen ja ongelmallisen käyttäyty-
misen syitä ja ratkaisukeinoja, toimimme 
tunnepitoisissa vuorovaikutus- ja konflikti-
tilanteissa taitavammin, sekä huolehdimme 
päivittäin omasta ja asiakkaan vireystilasta 
paremmin. 

Avekki-koulutuksen keskeisiä teemoja 
ovat haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy 
ja ennakointi, työntekijän oman vireystilan, 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämi-
nen, rakentava jälkiselvittely ja tilanteista 
oppiminen, yhteisöllisyys, sekä turvallinen 
toiminta uhkaavissa tilanteissa. Jokainen 
koulutus toteutetaan asiakkaan toiveiden 
mukaisesti ja suunnitellaan asiakasyrityksen 
tarpeita vastaavaksi. Koulutukset voivat si-
sältää teoriaa, tehtäviä ja harjoituksia, yksit-
täisen päivän pituus vaihtelee 3–8 tunnin 
välillä.  

Parhaiten Avekki toimii työpaikalla, jossa 
koko henkilökunta on koulutettu perustei-
siin ja osaamista kerrataan, päivitetään sekä 
syvennetään vuosittain. Sosiaali-, terveys- ja 
opetusaloilla avekkikoulutus sisältää har-
joitteita myös mahdolliseen kiinnipitotilan-
teeseen. Muilla asiakaspalvelualoilla (esim. 
kaupat, hotellit ja ravintolat) keskitytään ti-
lanteiden ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn 
sekä toimimaan oikein, jos tilanne pääsee 
kärjistymään. 

Jos koulutuksesta haluaa virallisen Avekki 
1 todistuksen, tulee sen kestää yhteensä 
12–24 tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa 
esimerkiksi neljässä osassa vuoden aikana. 
n

asiakastilanteeseen valmistautuminen 

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Avekki – koulutuksista saatua palautetta 
”Kiinnitän jatkossa enemmän huomiota omaan käytökseeni   
(esim. kehonkieli) turvallisuuteen liittyen.” 
”Kiinnitän enemmän huomiota myös omaan sanattomaan viestintään”
”En enää suinpäin ryntää tilanteisiin, vaan käytän enemmän harkintaa  
ja rauhallisuutta.”
”Osaan ottaa paremmin asioita ennakolta huomioon ja kiinnittää   
omaan työturvallisuuteeni huomiota.”
”Osaan havainnoida asiakkaalla ilmeneviä tunnetiloja ja toimia sen   
mukaisesti. Arvioin omaa käytöstäni eri tilanteissa.” 
”Aihe on jokapäiväinen niin monen työssä. Parasta olivat esimerkit,   
käytännön läheisyys.” 
”Kouluttaja oli avoin ja asiansa osaava. Helppo kuunnella ja otti   
aktiivisesti kontaktia yleisöön.” 
”Kouluttaja pystyi hyvin havainnollistamaan tapahtumia ja kokemusten  
kautta tositilanteita.” 
”Mielenkiintoinen koulutus loppuun asti ja kouluttaja sai osallistujat  
mukaan keskusteluun vaikka ryhmä oli suuri.” 
”Luennoitsija oli erittäin pätevä työssään. Arvosana 10.” 
”Koulutus oli selkeä ja sai paljon käytännön vinkkejä toimintaan.” 
”Kouluttaja erittäin hyvä, ammattitaitoinen, rauhallinen, asiallinen,   
asiantunteva.”  
”Kouluttaja esiintyi hyvin ja mielenkiinto pysyi yllä koko ajan,   
iltapäivä-väsymys ei iskenyt.” 
”Kouluttaja ehdottomasti-oli ilo kuunnella. Osaa asiansa ja vakuuttavaa  
esittämistä elävöittäen kertomuksia...ihan jäi ,koukkuun,. ”
”Enemmän tämän tasoisia koulutuksia vaan kaikille, jotta asia jäisi   
selkäytimeen ja käytäntöön.”  
”Ehdottomasti semmoinen koulutus, että kaikkien tulisi tämä käydä,  
sillä turvallisuus on todella tärkeää nykypäivänä, kun paljon muutoksia.” 
”Koulutuksessa tuntui kuin olisi ollut työnohjauksessa tai terapiassa.” 

Tekstit: 
Päivi Kalliomäki, Päivi Hietaharju ja Sampo Saarivirta
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Kulttuurien tuntemus -koulutus 

Työyhteisöissä ja asiakkaissa on 
yhä useammin toisesta kulttuu-
ripiiristä tulevia henkilöitä. Uu-
det kulttuurit ympäristössäm-
me rikastuttavat arkeamme ja 
joskus aiheuttavat myös häm-
mennystä, kun emme ymmär-
rä toistemme toiminta- tai ajat-
telutapoja. Edukon tarjoamas-
sa Kulttuurien tuntemus -kou-
lutuksessa herätellään ajatuksia 
ja annetaan tietoa siitä, millä 
tavoin henkilön kulttuuritausta 
voi vaikuttaa hänen toimintaan-
sa. Koulutus auttaa osallistujia 
ymmärtämään omaa ja toisten 
toimintaa hieman laajemmasta 
perspektiivistä. 

Koulutuksen sisältöön kuu-
luu tietoa eri kulttuureista ja 
uskonnoista ja niiden vaiku-
tuksesta yksilön toimintaan, 
pohdintaa yksilön omista val-
miuksista monikulttuurisena 
toimijana, tietoa kotoutumi-
sesta suomalaiseen kulttuuriin 
ja kotoutumista edistävästä 
toiminnasta ja vuorovaikutuk-
sesta sekä informaatiota uu-
teen kulttuuriin sopeutumisen 
prosessista. 

Koulutus soveltuu hyvin 
kaikille työntekijäryhmille, jotka 
missä tahansa arjen kohtaami-
sissa tapaavat muista kulttuu-
reista tulevia henkilöitä. 

Asiakkaiden 
kommentteja 
koulutuksesta: 

”Kulttuurien ulottuvuudet ver-
tailussa tuli hyvin konkreettisesti 
esiin asioita, jotka hämmentävät 
usein henkilöstöä. Jos ymmär-
rettäisi näiden ajattelutapojen 
erilaisuus, niin varmaan moni 
ongelma jäisi syntymättä.’ 

’Koulutus antoi tietoa eri kult-
tuureille tyypillisistä tavoista ja 
käyttäytymismalleista, joista en 
ollut tietoinen.”

”Koulutus auttoi lisää ymmär-
tämään erilaisia ihmisiä ja kult-
tuureja -> auttaa arkipäivässä 
katsomaan asioita laajemmin 
kuin vain yhden yksilön toimin-
tana (tietysti ikuinen dilemma 
on, milloin käytös yksilöllistä, 
milloin kulttuurista johtuvaa)” 

”Puhuttiin konkreettisista 
asioista. Osittain sain myös 
konkreettisia neuvoja, mutta 

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

enimmäkseen paras anti oli 
se, että jatkossa ymmärrän 
paremmin kulttuuristen tapojen 
merkityksen yksilöiden käyttäy-
tymiseen.”

”Eri kulttuuritaustoista tulevien 
ihmisten käyttäytymisen taustal-
la voi olla mitä moninaisempia 
syitä, tapoja, perinteitä, usko-
muksia yms., joita en aiemmin 
ole tullut täysin ajatelleeksi.”

Koulutukseen on mahdollis-
ta yhdistää toinen osuus, joka 
käsittelee työskentelyä tulkin 
kanssa sekä selkokielisen pu-
heen ja materiaalin tuottamista. 
Tämä osuus sopii hyvin kaikille, 
jotka tuottavat selkokielistä ma-
teriaalia, ohjeistuksia, työohjei-
ta, informaatiomateriaalia tms. 
suomea vieraana kielenä puhu-
ville sekä niille, jotka työssään 
työskentelevät tulkin kanssa. n

Teksti: Päivi Kalliomäki
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Kehittämis- ja hanketyö on tärkeä osa toi-
mintaamme. Hanketyöllä kehitetään pal-
jon muutakin kuin opetusta ja oppilaitos-
ta. Edistämme hankkeillamme alueellista 
kehitystä ja veto- ja pitovoimaa. 

Tällä hetkellä käynnissä on noin 30 ul-
koisen rahoituksen kehityshanketta, joista 
kolmannes kansainvälisiä.

Muorien ja vaarien uusi   
asumismuoto - perhekoti
Piia Elisa (82 v.) heräilee kaikessa rauhassa 
aamukahdeksan jälkeen, lataa kahvinkeitti-
men ja tarkistaa mittarista aamun lämpöti-
lan. Lunta on tupruttanut oikein kunnolla 
viime yönä. Kylläpäs on lumitöitä tiedossa! 
Piia Elisa ottaa kahvia kuppiin ja valitsee 
herkullisen kotona leivotun karjalanpiira-
kan aamupalaksi. Mukavaa, että lumityöt 
tekee Jani, nuorehko voimamies. Oma jak-
saminen on välillä koetuksella ja siksi tämä 
uusi asumismuoto on nyt paras. Täällä per-
hekodissa saa tehdä arkipäivän askareita 
oman jaksamisen mukaan ja voimattomina 
hetkinä kaikki kuitenkin hoituu.

Perhekodissa asuu muitakin ikäihmisiä. 
Heillä on muistoja samoilta vuosikymme-
niltä ja kolotukset vaivaavat toisiakin, ol-
laan siis vertaisia. Asukkaiden tukena ovat 
nuoremmat, perhekodin yrittäjät ja heidän 
apulaisensa. Pienen perhekodin perusta-
misessa on kevyemmät vaatimukset, mutta 
siirryttäessä isompaan, siis vähintään kuu-
den asukkaan, ammatilliseen perhekotiin 
on yrittäjällä oltava sopiva alan tutkinto.

Itä- ja Lounais-Suomessa on Kymen-
laaksoa huomattavasti enemmän tarjolla 
perhekoteja ikäihmisille. Turvallisuus ja 
yksinäisyyden torjunta ovat keskeisiä ta-
voitteita niissä asuttaessa. Pääasiallinen 
syy muuttaa omasta kodista perhekotiin, 
on voimavarojen vähentyminen sekä sosi-
aalisen vertaistuen tarve. 

Kypsemmälle väelle tarkoitettuja perhe-
koteja toivotaan lisää myös Kouvolan alu-
eelle. Vuoden 2021 aikana on perusteilla 
kaksi. Etelä-Savon hyvät esimerkit ovat 
innostamassa alueemme yrittäjiksi aikovia. 
Koulutuksissa on käyty Kiteellä, jossa toi-
mintaa on ollut jo pitkään. Vaikka koulu-
tuksia voidaan tarjota netissä etänä, ovat 

lähijaksot paikan päällä näiden koulutusten 
osalta kaikkein antoisimpia. Voisiko siis 
Kouvolassa tai Kymenlaaksossa olla omat 
koulutusryhmät? Tämä vaatii riittävästi asi-
asta kiinnostuneita osallistujia.

Edukon AITO-hankkeen tavoitteena on 
kehittää ikääntyneille suunnattua perhe-
hoitoa Kymenlaaksossa. Selvitysvaiheessa 
jaetaan tietoa ikäihmisten perhekotimallista 
ja kartoitetaan innokkuutta yritystoiminnan 
aloittamiseen Kouvolan haja-asutusalueil-
la. Hanketoimijat jalkautuvat kaupungin 
maaseututaajamiin keväällä 2022. Tar-
koituksena on kehittää ja konseptoida 
maaseutuelinkeinoksi ja pienyrittäjyyteen 
soveltuva ikäihmisten perhehoitokonsepti 
ja –valmennus, joka hyödyntää esim. Green 
Care-ajattelua ja maaseutuympäristöä 
ikääntyvän henkilön toimintakykyä sekä 
elämänlaatua lisäävänä voimavarana. AITO 
on Pohjois-Kymen Kasvun rahoittama Eu-
roopan maaseuturahaston Leader-hanke.
Löytäisikö kouvolalainen Piia Elisa paik-
kansa perhekodista omasta kotikunnas-
taan parin vuoden kuluttua tai vaikka jo 
ensi vuonna? n

Hanketyöt kehittämässä Edukoa ja aluetta

Hanke-
toiminta
Edukossa

Teksti: Maarit Helkala



Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |   uutiskirje huhtikuu 2022 
8      

Motorsports mechanics are working 
around the world in the most action 
packed environments: to be one  
of them, choose the motorsports  
mechanics education in Kouvola  
Vocational Institute Ltd.

• High Quality Vocational Training 

• Knowledge of Competition
 Car Technology 
• Opportunities to Work within
	 Different Areas  of Motorsports World 

Find Your Career in Motorsports

TARGET GROUP
The program is aimed for persons 
who have good basic knowledge of 
automotive technology, practical 
skills in car mechanics and a pre-
vious degree in car mechanics (or 
corresponding). Language skills are 
essential (English preferred, other 
languages are an asset). Training 
language is finnish.

TRAINING PROGRAM
The motorsports mechanics train-
ing program consists of three (3) 
modules: basic studies, working life 
training period and advanced stud-
ies (including additional skills stud-
ies). Training language is finnish.

BASIC STUDIES
(preliminary schedule)
• Car technology
• Welding
• Machining
• Materials
• Competition Car Electrics
• Composite Structures
• Metal Failures and Analysis
• Competition Car Structures
• Competition Car Set Up
• First Aid and Safety at Work
• English

Working life training period is 
organized in co-operation with 
Formula 4 series in Finland.

ADDITIONAL SKILLS
• English

PRICE
EU citizens 2 100 €
non EU citizens 10  000 €
The price does not include living  
or maintenance costs.

HOW TO APPLY
Online application form in eduko.fi

Motorsports 
Mechanics
Education
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Laatunurkassa esitellään ajankohtaisia 
Kouvolan Ammattiopisto Oy:n laadun-
hallinnan ja toiminnan jatkuvan paran-
tamisen toimenpiteitä.
 
Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko ke-
rää työelämäpalautetta Opetushallituksen 
koordinoiman työpaikkaohjaajakyselyn ja 
työpaikkakyselyn avulla. Saatua palautetta 
käytetään laadun ja toiminnan parantami-
seksi. Työpaikkapalaute on yksi Opetushal-
lituksen vaikuttavuusrahoituksen perusta.

Ensimmäisessä työpaikkakyselyssä yri-
tyksiä pyydettiin arvioimaan oppilaitoksen 
kanssa tehtyä yhteistyötä, koskien ajanjak-
solla 1.7-31.12.2021 olleita koulutus- ja/
tai oppisopimusten työelämäjaksoja. Pa-
lautekysely lähetettiin yli 400 yritykseen ja 
vastausprosentti oli 23%. Vastausprosen-
tin parantamiseksi Eduko tulee lisäämään 
tiedotusta vaikuttamismahdollisuudesta. 
Saatu palaute käsitellään koko oppilaitok-
sen tasolla johtoryhmässä. Lisäksi palaute 
puretaan osiin koulutusaloittain ja tuodaan 
koko oppilaitoksen henkilökunnan tietoon.  
Oppilaitoksen jokaisen työntekijän vastuulla 
on viestiä työelämään vaikuttamisen mah-
dollisuudesta.

Työpaikkakyselyn tuloksia
• Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on suju-

vaa, keskiarvo 4.25
• Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen 

koulutukseen liittyvistä yhteistyön mah-
dollisuuksista, 3.70

• Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan 
hoitaa oppisopimusten ja koulutussopi-
musten laadintaan liittyvät käytännön asi-
at, 4.24

• Oppilaitos järjestää työelämässä oppimi-
sen työpaikan tarpeet huomioiden, 3.96

• Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaa 
saamansa palautteen perusteella, ka 3.74

• Voisimme rekrytointitilanteessa palkata 
oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoi-
ta, keskiarvolla 4.04 n

Laatunurkassa ajankohtaista

Työelämäpalautteet

TYÖPAIKKAOHJAAJAKYSELY
• kyselyjärjestelmä lähettää vastauslinkin automaattisesti  

jokaisen työpaikkajakson jälkeen 
• kohderyhmänä koulutus- tai oppisopimukseen nimetty   

vastuullinen työpaikkaohjaaja
• yksi työpaikkaohjaaja saa kyselyn max. 2 krt/kk 
• saman työpaikkaohjaajan useampi ohjattava niputetaan   

 samaan kyselyyn

1. 
Työpaikka-

ohjaaja-
kysely Linkkejä lähetetään 

kk:n 1. ja 16. päivä 
opiskelijoiden 
päättyneiden 

työpaikkajaksojen 
mukaan

2. 
Työ-

paikka
-kysely

Toteutetaan 
2 krt/v 

tammi-helmikuussa 
ja heinä-elokuussa

TYÖPAIKKAKYSELY
• oppilaitos lähettää vastauslinkin, jos lähettämisajankohtaa 
 edeltävän puolen vuoden aikana kyseisellä työpaikalla on 
 ollut päättyneitä työpaikkajaksoja
• kohderyhmänä on koulutus- tai oppisopimuspaikan edustaja, 
 joka vastaa yhteistyöstä koulutuksen järjestäjän kanssa ja 
 työpaikan toiminnoista laajemmin 

Kyselyjen sisällössä kiinnitetään huomiota 
yhteistyöhön seuraavien teemojen avulla
• Asiakaslähtöisyys
• Sopimusprosessi
• Ohjaus ja tuki
• Vaikuttavuus
• Laatu

HUOM! 
Kyselyt mittaavat koulutuksen 
järjestäjän toiminnan laatua. 

Opiskelija ei ole arvioinnin kohteena. 

Kyselylinkin voi lähettää edelleen toiselle vastaajalle 

 Läpi-VETO – Laadunhallintaa läpi toimintojen ja tasojen -hanke

Laatunurkka

” Yhteydenpito koulun kanssa oli sujuvaa 
sekä näytöt ja tapaamiset saatiin sovittua 
vaivattomasti. Lisätietoja saatiin, kun tuli 
kysyttävää. Koulutuksen sisältö suunnitel-
tiin yrityksemme tarpeet ja koulutettavan 
henkilön aiempi koulutustaso huomioiden.”

”Olen työpaikkaohjaajana kokenut, 
että oppilaitos näkee oppilaiden taak-
se. Etäopetuksen aikana on löydetty 
uusia tapoja, miten opinnot voi myös 
suorittaa. 

Työssäoppimisen aikana oppilaitos 
tarjosi aktiivisesti lisää osaamisaloja. 
Osattiin sopeutua työelämään, jossa 
osaaminen koostuu usean kurssin 
taidoista.”

Teksti: Tiina Nokkala
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Edukon www-sivut   
on avattu 1.4. 
Tavoitteenamme on ollut rakentaa selkeät ja 
helppokäyttöiset sivut. Sivuthan eivät ole kos-
kaan valmiit ja kuuntelemme jatkuvasti käyt-
täjien, teidän, kokemuksianne. Näin kehitäm-
me sivuja juuri teitä parhaiten palveleviksi. Voit 
antaa palautetta sivuista Palaute-linkin kautta. 
Sähköpostimme ovat nyt myös muotoa @edu-
ko.fi. Vanhat @ksao.fi- ja @taitajantie.fi-loppui-
set sähköpostit kääntyvät automaattisesti uu-
siin postilaatikoihin. n

Huom! 
Vanhat KSAOn 020-alkuiset nume-
rot ovat vaihtuneet ja sähköpos-
tiosoitteemme ovat eduko.fi-lop-
puisia. Yhteystietomme löytyvät 
uusilta www-sivuiltamme.
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Ideointiverstaassa vuoltiin 

Huom! 
Monikaan osallistuja ei varmasti  
tiennyt osallistuvansa samalla   
myös opetustapahtumaan. Esimerkki 
innovatiivisista, aidoista oppimis- 
ympäristöistä toteutui webinaarissa 
kuin itsestään, kun opiskelijamme 
Saku toimi tilaisuuden moderaattorina. 
Saimme nauttia opiskelijoidemme  
erinomaisesta osaamistasosta,   
siirtyessämme tilaisuuden verkkotyö-
tiloista toisiin sanapilviä hyödyntäen.  

Monialainen asiantuntijaverkosto sorvasi ratkaisuja ja etsi pullonkauloja 
työllistämisen palveluekosysteemiin Tunnista työelämän muutokset – vers-
taassa. TE24 uudistus tuo muutoksia työllisyyspalveluihin myös Kouvolassa. 

Mitä tulisi tehdä, että työttömyys ratkaistai-
siin kokonaisuudessaan Kouvolassa? Ihan 
tähän ei vielä saatu vastausta, mutta mo-
nia hyviä ideoita jaettiin ja tahtotila viedä 
asiaa eteenpäin vahvistui, kun noin neljä-
kymmenpäinen asiantuntijaverkosto yhdisti 
osaamisensa ja voimansa ja pysähtyi poh-
timaan TE24- uudistuksen vaikutuksia ja 
mahdollisuuksia Tunnista työelämän muu-
tokset - verstaaseen. Edukon, Kouvolan 
kaupungin ja TE-palveluiden kokoama asi-
antuntijaverkosto koostui elinkeinoelämän, 
opetuksen, kotoutumisen ja työllisyysratkai-
sujen ammattilaisista, jotka työllisyysasian-
tuntija, tutkija Mikko Kesän johdattamana 
tarttuivat toimeen ja pohtivat millaisia uu-
distuksia tarvitaan juuri Kouvolan alueelle.

Reilu parituntinen webinaari oli raken-
nettu neljän otsikon ympärille: 1. Muut-
tuva työelämä ja yrittäjyys, 2. Pitkittyvän 
työttömyyden ratkaisut, 3. Kotoutuminen 
ja kansainvälisyys sekä 4. Jatkuva oppimi-
nen. Yhdessä näiden teemojen alta löy-
tyvät ratkaisun avaimet muutostarpeiden 
tunnistamiseen ja ratkaisuun. Mikko Kesä 
viritti osallistujat aiheeseen alustamalla 
TE24-uudistusta, jonka jälkeen siirryttiin 
teemojen mukaisiin pienryhmiin tunnista-
maan nykytilaa; mikä toimii, mikä ei toimi, 
missä sijaitsevat pullonkaulat, miksi meillä 
on edelleen kohtaanto-ongelma? Lopuksi 
aiheisiin pureuduttiin vielä yhteisesti koko 
asiantuntijaverkoston voimin.

Mitä tästä kaikesta jäi päällimmäisenä 
mieleen? Kaikista teemoista nousivat esille 
yksilölliset ja ennakoivat ratkaisut. Yksilöt ei-
vät mahdu muotteihin vaan tarvitaan vaih-
toehtoisia, joustavia polkuja työelämään. 
Tarvitaan myös rakenneuudistuksia, jotka 
mahdollistavat palveluntarjoajille taloudel-
liset kannusteet tuottaa moderneja, elin-
keinoelämää palvelevia ratkaisuja. Pelkkä 
yhteistyö ei riitä, tarvitaan aitoa yhdessä 
tekemistä! Myös Edukon rooli oppilaitokse-
na on uudistuksessa keskeinen ja olemme 
valmiita tarttumaan, - ei haasteisiin, vaan 
mahdollisuuksiin.

työllisyysratkaisuja Kouvolaan

INFO – MISTÄ on kyse?
Valtakunnallinen TE24 uudistus laittaa työllistämisratkaisut uuteen jär-
jestykseen, kun palvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Uudistuksella haetaan 
tehokkaampaa, saavutettavampaa ja monipuolisempaa palvelurakennetta. 
Ajatuksena on, että kun koulutus- työllistämis- ja elinkeinopalvelut ovat 
saman järjestäjän vastuulla, pystytään laatimaan tehokas ja alueelle soveltuva 
kokonaisratkaisu. Tavoitteiden saavuttamiseksi palveluita ei voida vain siirtää 
hallinnoijalta toiselle, vaan tarvitaan uusia innovatiivisia tapoja toimia. 
Hallituksen esitys etenee eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. Kunnille 
palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

Eduko kiittää kaikkia osaamisensa ja ai-
kansa antaneita asiantuntijoita, jotka loivat 
yhdessä hienon ajatushautomon tärkeän 
asian edistämiseksi. Tälläkin kertaa tuntui, 
että aika kului kuin siivillä ja keskustelua 
olisi voinut jatkaa vielä pitkään. Ideointi-
verstaassa esiin nousseita ajatuksia tullaan 
tulemme hyödyntämään sekä alueellisten 
kehityshankkeiden suunnittelussa, että 
päivittäisen toimintamme kehittämisessä. 
Kouvolan elinvoima ja työllisyys on selvästi 
meille kaikille tärkeä yhteinen asia. n

Teksti: Saila Puhjo
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