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Lukijalle 11111 uutamien viimeisten vuosikymmenten aikana koulutuksen 
merkitys globalisoituvassa maailmassa on entisestään koros- 
tunut. Sen kehittäminen on ollut erittäin voimakkaan mie- 
lenkiinnon kohteena niin Suomessa kuin muissakin maissa. 
Toimiessamme eri tehtävissä talouselämän, ammattikasva- 
tushallituksen, opetushallituksen ja kehittyvän ammattikor-

keakoululaitoksen piirissä olemme päässeet läheltä seuraamaan ammatillisen 
koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kehittämistä ja kansainvälistymistä, 
sekä omalta osaltamme siihen myötävaikuttamaan. Sangen monipuolista on 
ollut kanssakäyminen Saksan kanssa, erityisesti maan yhdistymisen jälkeen. 

Kesällä 2002 syntyi ajatus saada dokumentoiduksi ainakin osa suomalais-
saksalaisesta yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulu-
jen kehittämisessä. Olemme hyvin tietoisia, että aiheen laajuuden vuoksi tyh-
jentävää kuvausta on mandotonta saada aikaan. Näin on moniakin merkit-
täviä yhteyksiä esimerkiksi oppilaitosten ja eri instituutioiden molempiin 
suuntiin tapahtuvassa yhteistyössä jäänyt huomiotta. Myöskään läheskään 
kaikkia asiantuntijoita, jotka kummassakin maassa ovat tehneet keskinäistä 
yhteistyötä, ei ole ollut mandollista tavoittaa. Tässä mielessä kirjan sisältö on 
käsitettävä otokseksi maiden välisestä yhteistyöstä. Siinä on pyritty käsitte-
lemään ajankohtaisia teemoja, kuten oppilaitosten ja työelämän yhteyksiä, 
oppimistulosten arviointia, opettajien ja oppilaiden vaihtoa, työssä oppimis-
ta , kehityksen suuntia jne. Vaikka teoksen artikkelit painottuvatkin suurim-
maksi osaksi teknisille aloille, tämä ei merkitse sitä, etteikö ammatillisen kou-
lutuksen ja ammattikorkeakouluj en muillakin sektoreilla olisi ollut hedel-
mällistä yhteistyötä. 

Kirja ei kokonaisuutena ole tieteellisellä tarkkuudella laadittu teos. Sen 
ovat kirjoittaneet koulutusalan asiantuntijat Suomesta ja Saksasta, joista 
osalla on tutkijan koulutus, osa on käytännön toiminnassa ansioituneita hen-
kilöitä. Toimittajien pyrkimyksenä on ollut saada kirjasta monipuolinen, hel-
posti luettava tämän alan kulttuuriyhteistyötä esittelevä teos, josta mandol-
lisesti päättäjät sekä käytännön toimeenpanijat opetusalalla ja elinkeino- ja 
työmarkkinajärjestöjen piirissä saisivat uusia virikkeitä suomalais-saksalaisen 
yhteistyön kehittämiseen. 

Kirjan toimittajat esittävät parhaat kiitoksensa artikkeleiden kirjoittajil-
le, jotka usein kiireisen päivätyönsä ohella ovat asiasta kiinnostuneena anta-
neet panoksensa kirjan syntyyn. Samoin kohdistamme kiitoksemme niille 
henkilöille, jotka ovat antaneet apuaan kirjan painokuntoon saattamisen eri 
vaiheissa. Aue-Säätiö ja OKKA-säätiö ovat avustaneet taloudellisesti han-
kettamme, josta esitämme heille suuret kiitokset. 

Maaliskuussa 2003 
Teuvo Ellonen 	Keijo Nivala 
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Teuvo Ellonen - Keijo Nivala' 

Poimintoja 
suomalais-saksalaisista 
varhaisemmista 
yhteyksistä ammatillisen 
koulutuksen ja 
korkeamman ammatilli- 
sen koulutuksen alalta 
Ruukkikulttuurin aika 

S
uomella on vahvat siteet Keski-Eurooppaan kulttuurin alalla. 
Poikkeusta tästä ei tee myöskään ammatillinen opiskelu. Am-
mattiin oppimiseen liittyviä yhteyksiä manner-eurooppalaisiin 
maihin ja etenkin Saksaan voidaan jäljittää ainakin meikäläisen 
ruukkiyhteiskunnan aikoihin 1600-luvun alkupuolelle saakka. 
Tällöin ei tietenkään ollut kysymys ammatillisesta koulutukses- 

ta sanan nykyaikaisessa merkityksessä. Niukoista arkistotiedoista huolimatta 
on kuitenkin voitu päätellä, että jo tuolloin kannettiin huolta tuotteiden laa-
dusta ja se yhdistettiin myös osaavaan työvoimaan. Uusien raudan tuotanto-
menetelmien siirtymisen seurauksena Keski-Euroopasta aina meidänkin maa-
hamme, syntyi myös täällä muutoksia silloisten ammattien rakenteissa. 

Eräs tuon ajan talouselämän merkkimiehistä oli saksalaisen Conrad Bilds-
teinin poika Carl Billsten. Toimittuaan ensin tullivirkailijana ja ulkomaan 
kauppaa harjoittavana liikemiehenä Turussa, hän perusti vuonna 1641 Suo-
men ensimmäisen yksityisessä omistuksessa olevan rautaruukin Länsi-Uudel- 
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lemaalle Pohjan pitäjään Mustionjoen rannalle. Ruukki sai myöhemmin. 
nimen Billnäs, jonka suomalaiset ovat kauan tunteneet muun muassa käsi-
työkaluistaan ja sittemmin myös konttorikalusteistaan. Sekä Billsten, että 
monet hänen jälkeensä tulleet suomalaisten ruukkien omistajat opiskelivat 
esimerkiksi saksalaisissa yliopistoissa ja vuoriakatemioissa. He tekivät myös 
ammatillisia opintomatkoja keskiseen Eurooppaan tuoden mukanaan uusia 
virikkeitä. 

Voidaan olettaa, että tuon ajan ammatillista oppimista säätelevät ohjeet 
syntyivät osaltaan juuri kaivoksia, raudan valmistusta ja vasarapajoja varten. 
Myös meidän maahamme levisi keskiaikainen käsityöläisorganisaatio. Maa-
herran nimittämille oltermanneille täytyi tulevien mestariseppien, kisällien 
ja oppipoikien suorittaa työnäyte. Määräyksiä oppiajasta ja saavutetuista pä-
tevyysasteista ei ollut, mutta työtaitoa valvottiin. 

Monipuolisempi 
ammatillinen koulutus orastaa 

S uurempaa muutosta ammatillisen oppimisen rakenteisiin saatiin odot-
taa vielä kauan. Työpaikan ulkopuolella tapahtuva koulumainen opetus 
pääsi alkuun tultaessa 1800-luvun puoliväliä kohti. Tuolloin ammatti- 

kuntalaitoksen oppipoikia ja kisällejä varten ryhdyttiin perustamaan sun-
nuntaikouluja suurimpaan osaan Suomen kaupunkeja vuonna 1842 annetun 
asetuksen nojalla. Sunnuntaikouluilla pyrittiin tyydyttämään käsityöläisten 
opillinen minimitarve, joksi katsottiin lähinnä kristillisyyden sekä kirjoitus-
ja laskutaidon opettaminen. Jo pari vuosikymmentä aikaisemmin Suomessa 
oli alkanut merkittävää kehittymistä teollisuuden eri aloilla. Teollisuus jou-
tui kuitenkin vielä olemaan ulkomailta hankitun työnjohto- ja suunnittelu-
työvoiman varassa, mutta varsin pian tähänkin asiaan oli tulossa kehitystä. 
Helsingin, Turun, Porin, Vaasan, Oulun ja Viipurin koulut velvoitettiin an-
tamaan opetusta eräiden ammattien mestareiksi aikoville tarpeelliseksi kat-
sotussa piirustustaidossa, ja kandessa koulussa tuli lisäksi opettaa muun muas-
sa kirjanpitoa, fysiikkaa, kemiaa ja mekaniikkaa. 

Seuraava merkittävä kehitysvaihe pyrittäessä kohti vaativampaa amma-
tillista koulutusta tapahtui vuonna 1849, jolloin Helsinkiin perustettiin tek-
nillinen reaalikoulu, joka vuonna 1872 muutettiin polyteknilliseksi kouluk-
si. Teknillisiä reaalikouluja perustettiin myös muihin kaupunkeihin, ja niiden 
oppiainevalikoima kasvoi monipuoliseksi. 

1800-luvun lopun vuosikymmenet olivat voimakkaan kasvun kautta am-
matillisen koulutuksen kehittämisessä. Sunnuntaikouluja täydentämään oli 
perustettu myös iltakouluja, joiden opetusohjelmat olivat edeltäjiään moni- 
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puolisemmat. Mainittakoon yksityiskohtana, että sekä iltakouluissa että tek-

nillisissä reaalikouluissa opetettiin ainoana vieraana kielenä saksaa. Uusilla 
asetuksilla perustettiin useita muitakin koulumuotoja. Ainakin teoriassa voi-
tiin jo nähdä hahmotelma ammattiopinnoissa etenemisen koulutusväyläksi. 

Ammattikoulujen 
perustaminen alkaa 

H elsingin kaupungin valtuusto antoi kokouksessaan 14.7.1898 insi-
nööri Jonatan Reuterille tehtävän tutkia ulkomailla koulutyöpajoja 
ja tehdä ehdotus Helsingin koulutyöpaj aksi. Hän tekikin laajan opin- 

tomatkan, joka suuntautui Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Ranskaan, Belgi-
aan, Tanskaan ja Ruotsiin. 

Lähtökohtana ajatukselle oli se, että kun nuoret pääsevät vakinaiseen an-
siotyöhön yleensä vasta 15 vuoden iässä, mutta lopettavat kansakoulun jo 13 
— 14 vuotiaina eivätkä ole aina kiinnostuneet kansakoulun jatkoluokista, he 
joutuvat viettämään pari vuotta joutilaisuudessa tai tilapäistöissä. Tämä aika 
voitaisiin käyttää koulutyöpajassa ammatilliseen valmennukseen. (Lauri 
Rousi: Ammattikoulutuksemme vaiheita). 

Reuterin matkan tärkeimmät tutustumiskohteet olivat Saksassa alemmat 
tekniset ammattikoulut Auessa, Rossweinissa, Leipzigissa, Remscheidissa ja_ 
Iserlohnissa. Itävallassa hän kävi muun muassa Linzin käsityökoulussa, Sveit-
sissä Bernin ammatinharjoittajia kouluttavassa oppilaitoksessa ja Pariisissa 
Ecole Diterot-käsityökoulussa oppipoikia varten. Myös muutamassa pohjois-
maisessa koulussa hän kävi matkansa aikana. 

Keski-Eurooppalaisista oppilaitoksista Reuter toi mukanaan tiedot ope-
tussuunnitelmista, oppiaineista viikottaisine tuntij akoineen ja eri oppiainei-
den (teoria ja käytäntö) sisällöstä. Saksasta hän toi tietoja työpajojen laite-
varustelusta ja Itävallasta opetuksessa käytettävistä oppikirjoista. 

Jonatan Reuterilla oli matkansa aikana mandollisuus myös keskustelemal-
la isäntiensä kanssa saada valaistusta Helsingissä vireillä olevaa hanketta var-
ten. Pohdinnan alaisena näyttää olleen, onko koulutyöpajan oltava 2- vai 3- 
vuotinen. Tuloksena oli suositus 2-vuotisesta valmistavasta koulusta, jonka jäl-
keen siirryttäisiin mestarin oppiin. Kouluneuvos Stuhlmann Hampurista piti 
13 — 15-vuotiaille 2-vuotista valmistavaa opetusta sopivana ja korosti pitkäai-
kaisen kokemuksensa pohjalta, että itsenäisen käsityöläisen ammatissaan me-
nestymisen edellytyksenä on vasta mestarin opissa saatu käytännön kokemus. 
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Ehdotus, joka oli laadittu Keski-Eurooppalaisten mallien pohjalta johti 
1.10.1899 Helsingin valmistavan poikien ammattikoulun perustamiseen. 
Monien kehitysvaiheiden ja muutaman nimen muutoksen jälkeen koulusta 
kehittyi nykyinen Helsingin kaupungin Vallilan ammattioppilaitos. 

Myös tyttöjen ammattikoulutukseen näissä maissa Reuter tutustui, joskin 
huomattavasti pintapuolisemmin. 

1900-luku kokonaisuudessaan oli ammatillisen koulutuksen suurten muu-
tosten aikaa. Eri ammattialoilla ammatillinen koulutus oli päässyt alkuun 
1800-luvulla kuten edellä kuvatulla tekniikan sektorilla. Vuosisadalle oli 
ominaista, että Suomen ammatillinen koulutus muotoutui laitosmaiseen 
suuntaan, nuorten oppisopimuspohjaisen koulutuksen pysytellessä 4-6 pro-
sentin tuntumassa. Koska eri ammattialoja varten rakennettiin yleensä omat 
koulurakennukset tarvittavine aj anmukaisine varustuksineen, tiesi tämä suu-
ria investointikustannuksia. Matti Peltonen on luonnehtinut teoksessa "Höy-
rykoneesta tietotekniikkaan" tekniikan alan ammatillisen kasvatuksen eri ai-
kakausia yleiseltä kannalta seuraavasti: vaihe 1850-1900 traditionaalinen 
kasvatus, vaihe 1900-1950 progressiivinen kasvatus, 1950-1980 sosiaalikas-
vatus, 1980-2000 elinikäinen oppiminen. 

Korkeammasta 
teknillisestä koulutuksesta 

S uomalaisten diplomi-insinöörien osalta koulutuksen juuret voidaan 
johtaa vuoteen 1858, jolloin Helsingin teknillisessä reaalikoulussa 
käynnistettiin insinööriosasto. Vuonna 1872 koulu muutettiin polytek- 

nilliseksi kouluksi, vuonna 1879 polyteknilliseksi opistoksi ja 1908 teknilli-
seksi korkeakouluksi. 

Opistoinsinöörien, joista ammattikorkeakouluj en perustamisen myötä 
1990-luvun alussa tuli myös korkeakouluinsinöörejä, opetus alkoi Tampereen 
teknillisen opiston perustamisella vuonna 1912. Jo tätä ennen, vuonna 1885 
oli aloitettu perustaa maahan teollisuuskouluja työnjohtajien kouluttamista 
varten. Eri vaiheiden jälkeen näistä kouluista kehittyi teknillisiä kouluja. Ne, 
sekä teknilliset opistot toimivat sittemmin "teknillisinä oppilaitoksina", jois-
sa koulutettiin insinöörejä ja teknikoita. Ennen ammattikorkeakouluj en syn-
tyä Suomessa oli 32 teknillistä oppilaitosta. 

Ammattikorkeakouluj en perustamiseen saakka insinöörikoulutus luettiin 
Suomen koulujärjestelmässä suureen "ammatillisen koulutuksen" ryhmään. 
Kun Saksassa 1970-luvun alussa oli siirrytty ammattikorkeakoulujärjestel-
mään, tuotti suomalaisille usein vaikeuksia todistaa suomalainen, teknillisen 
oppilaitoksen suorittanut insinööri pätevyydeltään saman veroiseksi saksa- 11 



laisen kollegansa kanssa, jolla nyt oli korkeakouluinsinöörin status. Opetus-
suunnitelmat Suomen ja Saksan insinöörikoulutuksessa olivat kuitenkin lähes-
tulkoon samanlaiset. Suomeenkin puuhattiin 70-luvun alussa Lahteen insi-
nöörikoulua, mutta se jäi tuon ajan koulutusrakenneuudistuksen jalkoihin. 
Tämä 20 vuotta kestänyt insinöörien statusongelma poistui päiväjärjestyksestä 
kun Suomi sai 90-luvun alussa oman ammattikorkeakoulujärjestelmänsä. 

Suomen insinöörikoulutus ei kuitenkaan eri aikakausina pystynyt tyydyttä-
mään kasvavaa insinöörityövoiman tarvetta. Insinööritieteiden eri aloja voitiin 
opiskella rajoitetusti kotimaassa, koska riittävää koulutustarjontaa ei vielä 
ollut. Toisaalta monet halusivat täydentää koulutustaan ja erikoistua ulkomai-
sissa opinahjoissa. Suomalaisten suosiossa olivat teknilliset korkeakoulut esi-
merkiksi Berliinissä, Dresdenissä ja Braunschweigissa. Todettakoon, että jopa 
Saksissa sijaitsevan Mittweidan pikkukaupungin Technikumissa/Insinöörikou-
lussa opiskeli vuosina 1867 — 1945 126 suomalaista maan kaikista osista; Hel-
singistä Tornioon, Vaasasta Pitkärantaan. 

Sopimus 
kulttuuriyhteistyöstä 

Varsin pian toisen maailmansodan päätyttyä pääsi muun muassa opiske- 
lij avaihto Saksan kanssa käyntiin. Erityisesti teknillisten korkeakoulu- 
jen opiskelijoille tarjoutui mandollisuuksia harjoittelupaikkojen saan-

tiin kummankin maan teollisuuden ja muun talouselämän piiristä IAESTE:n ja 
muidenkin kanavien avulla. 

Virallisia kulttuurivaihtosopimuksia solmittiin 1980-luvulla useiden val-
tioiden kassa. 

Suomen ja Saksan liittotasavallan välisestä kulttuuriyhteistyöstä annettiin 
asetus 11.4.1979. Tällä kummankin maan hallitusten välisellä sopimuksella 
luotiin pohja laaja-alaiselle eri kulttuurialojen yhteistyölle, mukaan luettuna 
tiede ja kasvatus. Sopimuspuolet edellyttivät, että suuri osa sopimuksen tar-
koittamasta vaihdosta toteutetaan välittömässä yhteistyössä kulttuuri- ja tie-
delaitosten, järjestöjen, yhdistysten, yhteiskunnallisten ryhmittymien ja mui-
den ei-valtiollisten toimintamuotojen kesken. Sopimuspuolet ilmoittivat roh-
kaisevansa ja helpottavansa mandollisuuksien mukaan tällaista toimintaa. 

Tämän kirjan aihepiiriä koskee erityisesti artikla, jossa sopijapuolet ilmoit-
tavat pyrkivänsä edistämään tutkijoiden, korkeakoulunopettajien, lehtoreiden, 
kaikkien koulumuotojen opettajien, opiskelijoiden ja koululaisten vaihtoa, 
mukaan luettuna ammatillisen koulutuksen ala. Sopimuspuolten edustajat ko-
koontuvat tarpeen mukaan tai jommankumman sopimuspuolen toivomuksesta 
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vuorotellen kummassakin maassa tekemään tilannearvioita ja valmistamaan 
ehdotuksia vastaista yhteistyötä varten. Suomalais-saksalaisen kulttuuriko-
mission kolmipäiväisessä kokouksessa Helsingissä kesällä 2000 todettiin am-
mattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen osalta muun muassa seu-
raavaa: 

• Yhteydet Suomen ammattikorkeakouluj en rehtorineuvoston ARENE:n 
ja Saksan korkeakoulujen rehtorikonferenssin HRK:n välillä ovat kehit-
tyneet suotuisasti tiiviin kokemustenvaihdon merkeissä ammattikorkea-
koulupolitiikkaa koskevissa kysymyksissä 

• Osapuolet arvostavat vuodesta 1981 alkanutta Carl Duisberg 
Gesellschaftin ja Suomen opetushallituksen järjestämää ammatillisen 
koulutuksen asiantuntijaryhmien vaihtoa ja ilmaisevat toiveensa, että 
vaihtojärjestelmä myös ammattikasvatuksen tieteenharjoittajien välillä 
saataisiin aikaan 

• Sopimuspuolet vahvistavat toiveensa hyvän yhteistyön jatkumisesta 
ammatillisen koulutuksen oppilasvaihdossa 

• Molemmin puolin todetaan EU:n LEONARDO- ja SOKRATES-ohjel-
mien myönteinen merkitys maiden välisessä ammattikoulujen oppilaiden, 
nuorten ammattityöntekijöiden ja kouluttajaryhmien vaihdossa 

• Molemmin puolin todetaan se myönteinen kehitys, joka on tapahtunut 
maiden välillä aikuiskoulutuksen alueella. 

Nykyinen tilanne 

M erkittävä muutos ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkea-
koulujen suhtautumisessa kansainväliseen vuorovaikutukseen ta-
pahtui 1980 ja 90-lukujen vaihteessa. Tällöin suoritettiin valtion- 

hallinnon piirissä, mukaan luettuna koulutusjärjestelmä, syvälle käyviä uu-
distuksia. Ammatillisen koulutuksen alalla sekä syntymässä olleen ammatti-
korkeakoulujärjestelmän kohdalla se tiesi vallan ja vastuun siirtoa suurelta 
osalta keskushallinnolta paikallisille toimijoille, kunnille ja kuntayhtymille. 
Kun samaan aikaan oli käynnissä prosessi Suomen liittymiseksi EU:n jäse-
neksi, merkitsi tämä huomattavaa liberalisoitumista oppilaitoksille päättää 
omista käytännön asioistaan. Varsin lukuisat oppilaitokset ovatkin nähneet 
kansainvälisten yhteyksien avaamisen tärkeäksi osaksi opetuksensa kehittä-
mistä. Monille oppilaitoksille kansainvälinen yhteistyö on osa arkipäivän toi-
mintaa. Saksa, Suomea lähimpänä sijaitsevana läntisenä suurena, moni-il-
meisenä, vanhana sivistysmaana kiinnostaa suomalaisia läheisenä yhteistyö-
kumppanina. •  
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Georg Dick& 

Carl Duisberg 
Gesellschaft ja 
ammatillisen koulutuksen 
asiantuntijoiden vaihto 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CDG) 
ammatillisen pätevyyden välittäjänä 
Saksan ja muiden maiden välillä 

Carl Duisberg Gesellschaft r.y. liittojärjestelmineen 

C
arl Duisberg Gesellschaft r.y. (CDG) yhteistyöyhdistyksineen 
muodostaa yleishyödyllisen liiton kansainvälistä jatkokoulutusta 
ja henkilöstön kehittämistä varten. Toiminta sisältää käytäntöön 
suuntautuvia koulutus-, vaihto- ja vieraan kielen opetusohjelmia 
asiantuntija- ja johtotasolle kaikkialla maailmassa. 

CDG-liitto nojautuu elinkeinoelämän ja valtion tukeen. Sen tavoitteina 
on kansainvälinen tieto-taidon ja kokemusten vaihto, aloitteellisuus kehit-
tämishankkeissa, persoonallisuuden kehittäminen ulkomaisten kokemusten 
kautta sekä maailman laajuinen yhteistyö. 

Carl Duisberg Gesellschaft r.y., joka on perustettu 1949, on liiton johtava 
yhdistys. Sillä on toimintaa ohjaava keskus Kölnissä ja toimistot kaikissa liit-
totasavallan osavaltioissa. Noin 800 yritystä, kamaria, liittoa, institutiota ja 
talouselämän johtohenkilöä on yhdistyksen jäsenenä. Nimensä yhdistys on 
saanut yrittäjältä ja teollisuusliiton puheenjohtajalta Carl Duisbergilta (1861- 
1935), joka edisti saksalaisten insinöörien kokemusten saantia Ameriikasta ja 
antoi täten kauaskantoisen virikkeen ulkomaiselle j atkokoulutukselle. 
CDG:n ohjelmat on tarkoitettu kaikista maista, myös Saksasta tuleville am- 

'Artikkelin kirjoittaja on työskennellyt CDG:ssä (nykyisin InWEntissä) yli 20 vuotta. Hän 
johtaa osastoa, joka liittotasavallan koulutus- ja tutkimusministeriön toimeksiannosta vas-
taa ammatillisen koulutuksen ammattiväen ja esimiesasemassa toimivien kansainvälisestä 
vaihdosta. 	 15 



matillisissa ja johtotehtävissä toimiville henkilöille. Yli 250.000 ihmistä on 
tähän mennessä ottanut osaa tähän toimintaan; monet heistä toimivat edel-
leen kouluttajina ja päätöksentekijöinä kaikkialla maailmassa. 

• Carl Duisberg keskusten yleishyödyllinen yhtiö (Carl Duisberg Centren 
Gemeinniitzige Gesellschaft mbH), CDC, täydentää CDG:n toiminnan 
valikoimaa erityisesti saksan ja vieraiden kielten kurssien alueella sekä 
monikulttuurisessa liikkeenjohdossa. Se panee toimeen myös maksullisia 
jatkokoulutusohjelmia. 

• CDS International, Inc. (Carl Duisberg Society), New York, Nippon 
CDG, Tokio ja CD Brasil Ltda., Sao Paulo, tukevat vaihtoa USA:n, Japa-
nin ja Brasilian kanssa. 

• 62:ssa kehitysmaassa CDG tukee entisten stipendiaattien yhdistyksiä, 
joiden jäsenet ovat osallistuneet Saksassa tai paikan päällä toimeen pan-
tuihin j atkokoulutusohj elmiin. 

• Kansainvälisesti toimiva Carl Duisberg tukipiiri r.y. (Carl Duisberg För-
derkreis e.V.), CDF, ja alueelliset talouspiirit Saksassa täydentävät omilla 
aktiviteeteillään CDG-liittoa. 

Vuonna 2001 voitiin noin 78 miljoonan euron rahoituksella edistää noin 
25.000 henkilön osallistumista eri ohjelmiin. Osanottajia oli kaikista maan-
osista, 120:stä maasta. Saksasta osanottajia oli 10.000, muista maista 15.000. 

CDG:n suurin rahoittaja on liittotasavallan taloudellisen yhteistyön ja 
kehittämisen ministeriö (Bundesministerium wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung). Muita rahoituslähteitä ovat liittotasavallan koulu-
tus- ja tutkimusministeriö, ulkoministeriö sekä Euroopan Unioni. CDG työl-
listää n. 450 henkilöä. Koko liitossa on 630 työntekijää. 

Asema Saksan kansainvälisessä 
vaihtojärjestelmässä S aksassa tehdään ero akateemisen ja ammatillisen perus- ja jatkokoulu- 

tuksen välillä. Ei kaupallisesta opiskelija- ja yliopistojen henkilökunnan 
vaihdosta vastaa pääasiassa Saksan akateeminen vaihtopalvelu 

(Deutsche Akademische Austauschdienst), DAAD. Tiedemiesten ja tutki-
joiden vaihtoa varten saavat Max Planck Gesellschaft, Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Fraunhofer Institut ja muut pienemmät organisaatiot valtion 
avustusta. 
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Ulkomailla asuville Saksasta kiinnostuneille tarjoaa Saksassa noin 60 or-
ganisatiota 160 koulutusohjelmaa ei kaupalliseen ammatilliseen perus- ja jat-
kokoulutukseen. Näistä lankeaa noin 50 ohjelmaa CDG:n osalle. CDG:n yh-
teydessä toimiva tiedotus- ja neuvontayksikkö IBS julkaisee joka vuosi tästä 
koulutustarj onnasta aj antasalla olevaa materiaalia. 

Saksassa asuville ulkomaisille ammatti- ja esimiesasemassa toimiville hen-
kilöille, jotka eivät ole kotoisin kehitysmaista on tarjolla ei kaupallista am-
matillista jatkokoulutusta. Tästä noin 30 koulutusohjelman tarjonnasta antaa 
tietoa vihkonen "Practical Experience in Germany", jota niinikään IBS julkai-
see. Kehitysmaiden esimiesasemaan koulutettaville on laajalti tarjolla lyhyt-
ja pitkäaikaista, niin yksilöllistä kuin ryhmässä tapahtuvaa jatkokoulutusta. 
Tämä tapahtuu sekä Saksassa, että yhä enenevässä määrin myös koulutetta-
vien kotimaassa. 

Ulkomaalaisille kohdistetusta ammatillisesta perus- ja jatkokoulutuksesta, 
lukuun ottamatta yliopistoja, on CDG Saksan kansainvälisen kehittämissää-
tiön (Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung) DSE:n ohella suu-
rin ei kaupallisen koulutuksen tarjoaja. (Kts. myös kohta 3). 

Liittotasavallan ammattikasvatusinstituutin, BIBB:n yhteydessä toimii 
Euroopan koulutuksen kansallinen edustus (Nationale Agentur fur Bildung 
in Europa). Tiiviissä yhteistyössä tämän yksikön kanssa ja yhdessä DAAD:n 
sekä liittotasavallan työvirastossa toimivan ulkomaista välitystoimintaa hoi-
tavan keskuksen kanssa CDG organisoi LEONARDO DA VINCI ja SOK-
RATES vaihto-ohjelmia. Tässä yhteydessä on läheistä yhteistyötä myös suo-
malaisen Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMO:n kanssa. Samoin 
yhteistyötä on Opetushallituksen kanssa, joka Suomessa organisoi EU:n 
Study-Visit ohjelmaa ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille. Tähän oh-
jelmaan ottaa osaa 31 Euroopan maata Thessalonikissa toimivan Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen CEDEFOPin koordinoima-
na. 

InWEnt 
— Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung GmbH 

I nWEnt — Internationale Weiterbildung und Entwicklung gemeinniitzige 
GmbH on kansainvälistä henkilöstön kehittämistä, jatkokoulutusta ja 
vuoropuhelua varten perustettu organisatio. Se on syntynyt Carl Duisberg 

Gesellschaft e.V.:n ja Deutscher Stiftung fiir internationale Entwicklung:in 
fuusion kautta 9.10.2002. Se nojautuu näiden institutioiden maailman laa- 

juisesta yhteistyöstä vuosikymmenien aikana saavuttamaan kokemukseen. 
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InWEnt:in käytännönläheiset jatkokoulutusohjelmat kohdistuvat ammatti-
työntekijöille, esimiesasemassa toimiville henkilöille sekä talouselämän, 
politiikan, hallinnon ja siviiliviranomaisten päätöksentekijöille kaikkialla 
maailmassa. 

InWEnt:in koulutus-, vaihto- ja vuoropuheluohjelmiin osallistuu vuosit-
tain noin 35.000 henkilöä. Se on liittovaltion, osavaltioiden ja talouselämän 
suuri yhteishanke kansainvälistä koulutusta ja yhteistyötä varten. Sen palve-
luksessa Bonnin ja Kölnin keskustoimipaikoissa ja yli 30 paikkakunnalla ko-
timaassa ja ulkomailla on noin 900 toimihenkilöä. Vuotuinen talousarvio on 
noin 130 miljoonaa euroa. Pääomistaja on liittotasavallan hallitus ja tärkein 
toimeksiantaja liittotasavallan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen minis-
teriö. 

InWEnt:in toimialueet ovat: 
• Kehitysmaiden ammattityöntekijöiden ja esimiesten jatkokoulutus 
• Vasta-alkajien, ammattityöntekijöiden ja esimiesten kansainvälinen 

ammatillinen pätevöittäminen Saksassa, teollisuusmaissa ja muutoksen 
alaisissa maissa 

• Kansainvälinen kokemustenvaihto ja vuoropuhelu 
• Kehityspainotteinen koulutus- ja tiedotustyö Saksassa 
• Saksalaisen kehitysyhteistyön asiantuntijoiden valmennus 
• Yhteiskunnallinen vuoropuhelu kansainvälisten organisaatioiden 

kanssa. 

Ammatillisen 
koulutuksen 
asiantuntijoiden 
kansainvälinen 
vaihto (IFKA) 

IFKA 

Vuonna 1969 aloitettiin ammattityöntekijöiden vaihto Japanin kans-
sa, joka vuonna 1978 silloisen opetusministeri Rohden aloitteesta 
muutettiin ammatillisen koulutuksen asiantuntij avaihdoksi, lyhen- 

nettynä IFKA:ksi. Tämä on nykyisin vanhin liittotasavallan koulutus- ja tut-
kimusministeriön (BMBF) vaihto-ohjelma. Siitä lähtien Carl Duisberg Ge-
sellschaft (CDG) organisoi tätä ohjelmaa BMBF:n (silloisen liittotasavallan 
koulutus- ja tiedeministeriön, BMBW:n) toimeksiannosta. Ohjelman läpi-
vienti tapahtuu perusteellisen, kummankin vaihtoon osallistuvan maan ope-
tus- ja ammattikoulutusjärjestelmän selvityksen jälkeen. Tällöin otetaan huo-
mioon maiden kulttuuriset, historialliset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja ta- 
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loudelliset puitteet. IFKA rajoittui aluksi 
perinteisiin Euroopan teollisuusmaihin, 
Pohjois-Ameriikkaan ja Japaniin. Vähi-
tellen IFKA-maihin liitettiin yleisistä ja IFKA  
ammattikoulutuspoliittisista syistä jouk- 
ko valtioita, jotka ovat tyypillisiä kynnys- 	perustuu 
tai kehitysmaita. Nämä uudet painopis- 
teet sijaitsevat Etelä-Ameriikassa ja Aa- 

ki siassa. Samoin mukaan ovat tulleet val- säännönmu aisest 
tiot kuten Etelä-Afrikka tai Australia 
sekä Euroopan maista markkinatalouteen 	 vasta- 
siirtymässä olevat maat. 

Alusta lähtien ohjelman tavoitteet on vuoroisuuteen.  
suunnattu yrityksissä tapahtuvan koulu- 
tuksen kouluttaj ien persoonallisuuden 
kehittämiseen sekä yleissivistävän ja am- 
matillisen koulutuksen samanarvoisuuden edistämiseen. Uudet haasteet 
kuten kansainvälistyminen, globalisoituminen tai kansainvälinen ammatilli-
sen koulutuksen yhteistyö johtivat 90-luvun lopussa vaihtokonseptin laajen-
tamiseen. Sen mukaan on tehtävä mandolliseksi ammatilliseen koulutukseen 
liittyvä innovatiosiirto myös vaihdon partnerimaasta Saksaan. 

IFKA perustuu säännönmukaisesti vastavuoroisuuteen. Ammattikoulu-
tusdelegatiot vaihdetaan partnerimaiden kanssa vuorotellen. 

Outgoing-toimenpiteet koskevat niitä ammatillisia opintomatkoja, jotka 
suuntautuvat Saksasta ulospäin, Incoming-toimenpiteet niitä ulkomaisia de-
legaatioita, jotka tulevat Saksaan. Vuoden 2001 loppuun mennessä oli yli 
6000 saksalaista ja ulkomaista asiantuntijaa ottanut osaa yli 450 opintomat-
kaan 40 maassa.Informatiota "uudesta" ulkomaisesta ammattikoulutusjärjes-
telmästä osanottajat saavat käytännön todellisuutta selvittämällä. Tämä ta-
pahtuu tutustumiskäynneillä ammattikouluihin, aikuiskoulutuslaitoksiin, yri-
tyksiin, muihin kouluihin, jne. Erityisen tärkeitä ovat keskustelut näiden op-
pimispaikkojen päätöksentekijöiden, samoinkuin koulutushallinnon ja liit-
tojen edustajien kanssa. Keskeinen keskustelu käsittelee tällöin kulloinkin 
kyseessäolevan ammattikoulutusjärjestelmän "etuja ja haittoja", ja niiden 
suoriutumista haasteista. Esimerkkinä voidaan mainita yleissivistävän koulun 
päättäneiden integroitumista työmarkkinoille, tai käytännön huomioonotta-
mista laajasti ammatillisen koulutuksen koulutusohjelmissa. Erityisesti ulko-
maiset Outgoing- ja Incoming-keskustelupartnerit painottavat aina niitä an-
sioita, joita saksalainen duaalijärjestelmä on näissä kysymyksissä tähän men-
nessä saavuttanut. 
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IFKA-toimintaan osallistuneilta ja osallistuvilta on toteutettu ja toteute-
taan suuri joukko aloitteita, joiden kirjo ulottuu verkostoj en luomisesta vaih-
tojen kautta konkreettisiksi projekteiksi. 

Saksalaisten osanottajien valinta ja valmentaminen 

Vaihtoon voi osallistua: 

• kouluttaj a 
• koulutuspäällikkö 
• koulutusmestari 
• koulutusohj aaj a 
• aikuiskouluttaj a 
• aikuiskoulutusohj aaj a 
• henkilöstön kehittäjä 
• henkilöstöpäällikkö 

Hakijoilla tulee olla usean vuoden kokemus ammatillisesta koulutukses-
ta. Edelleen asiasta kiinnostuneiden tulisi olla aktiivisia ammatillisen koulu-
tuksen piirissä myös varsinaisen työn ulkopuolella. Esimerkiksi toiminta tut-
kintotoimikunnassa ja/tai kouluttajien ammattipiirissä on etu. Kohdemaan 
kielen taito on hyödyllinen, mutta ei osallistumisen ehto, koska ryhmällä on 
käytössään pätevä tulkki vierailuohjelman ajan. Englanninkielen taito lue-
taan eduksi. 

Ryhmään ei voida valita: 

• ammatinvalinnan ohj aaj ia 
• ammattikoulun (duaali-järjestelmän ammattikoulu) opettajia 
• vapaissa ammateissa toimivia. 

Mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja, tapahtuu va-
linta InWEntin tasa-arvoperiaatteen mukaan nimittämän neuvottelutoimi-
kunnan FAF:n toimesta. Neuvottelutoimikunnan nimi on Fachbeirat fär den 

Austausch von Fachkräften der beruflichen Bildung. 

Jokainen osanottaja maksaa CDG:lle osanottomaksun, joka määräytyy 
kohdemaan mukaan seuraavasti: 

• Japani 
	

500,- euroa 
• muut valtameren takaiset valtiot 

	
450,- euroa 

• Pohjois- ja Länsi-Euroopan maat ja Turkki 
	

250,- euroa 
• Itä-Euroopan maat 
	

150,- euroa 
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Osanottaja huolehtii myös matkakustannuksista valmennus- ja arvioin-
tiseminaareihin sekä opintomatkan yhteydessä matkoista asuinpaikkakun-
nalta kotimaan lentokentälle ja takaisin. 

Säännön mukaisesti vastaanottava maa huolehtii osanottajien ylläpidos-
ta ja lähettävä maa kansainvälisistä lentokustannuksista. 

Ohjelman sisältö 

Opintomatka kestää yleensä 14 päivää ja se käsittää: 
• noin kuukauden ennen matkan alkamista kaksipäiväisen InWEntin 

valmennusseminaarin Kölnissä 

• vastaanottavassa maassa laajan, teemakohtaisen työohjelman, joka 
koostuu esitelmistä, keskusteluista, käynneistä ammatillista koulutusta 
antavissa yrityksissä sekä ammattikouluissa ja muissa järjestelmään 
kuuluvissa ammattikoulutuslaitoksissa ja kokeiluprojekteissa 

• noin kolme kuukautta opintomatkan päättymisen jälkeen yksipäiväi 
sen arviointiseminaarin 

• ohjattua ryhmätyöskentelyä valmennus- ja arviointiseminaareihin liit 
tyvänä InWEnt-Internetohjelman Global Campus 21:n virtuaalisessa 
työtilassa. 

Vastaanottavassa maassa rakennettu ohjelma antaa sikäläisen opetus- ja 
ammattikoulutusjärjestelmän rakenteen ja toimintatavan mukaisesti kat-
sauksen: 

• kouluissa, yrityksissä, yritysten ulkopuolella ja korkeakouluissa tapah-
tuvasta perus- ja jatkokoulutuksesta 

• ammatillisen koulutuksen sisällöistä ja 
—menetelmistä 

• ammatillisen koulutuksen henkilöstöstä 

• opinto-ohjauksesta j a koej ärjestelmästä 

• taloudellisista, poliittisista, sosiaalisista 
ja historiallisista puitteista 

• työ- ja elinolosuhteista 

Jokainen 

osanottaja 
maksaa CDG :11e 

osanotto- 

maksun 

  

• kulttuurista ja mentaliteetista. 	 21 
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Jokaisella opintomatkalla on vähintään yksi ammatillinen painopistetee-
ma. Täten osanottajilla on mandollisuus saada syvällisemmin tietoa isäntä-
maan innovatiivisista kehityshankkeista best-practice esimerkkeineen ope-
tuksen ja ammatillisen koulutuksen alalta. 

Saksalaisten osanottajien 
matkakertomusten evaluointi 

S aksalaisten opintomatkoihin osallistuneiden osanottajien laajat eva-
luointikaavakkeet ja ammatilliset matkaselostukset tulkitaan ja hyö-
dynnetään tieteellisesti empiirisesti. 

Tämä tapahtuu vuodesta 1992 lähtien maa- ja toimenpidekohtaisesti. 
Tämän tehtävän organisoi Saksan kansainvälisen pedagogisen tutkimuksen 
instituutti DIPF (Deutsches Institut fiir Internationale Pädagogische 
Forschung) ottaen huomioon ammattialakohtaiset ja systeemin vaatimat nä-
kökannat. Tulokset julkaistaan julkaisusarjoissa, kuten CDG:n julkaisusar-
jassa, jota kustantaa NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. 

• Internationales Handbuch der Berufsbildung (Band 9, 1995, 
Loseblattsammlung mit 40 Länderstudien und einem internationalen 
Vergleich, ca. 4000 Seiten) 

• Die berufliche Bildung braucht den Dialog mit dem Ausland — Der 
IFKA und seine Folgewirkungen (Band 10, 1997, Forschungsstudie) 

• Innovationen nationaler Berufsbildungssysteme von Argentinien bis 
Zypern — Berufsbildungsprofile im Blickfeld des IFKA (Band 11, 2001). 

Osanottajien raportit esitellään vuodesta 2002 lähtien Global Campus 
21:n oppimis- ja dialogiohjelman julkisessa osassa laajalle ammatillisista 
asioista kiinnostuneelle yleisölle. 

Saksalais—suomalainen IFKA 

S uomen Ammattikasvatushallituksen (nykyisin Opetushallitus) kans-
sa yhteistyö IFKA:n puitteissa alkoi jo vuonna 1981. Täten Suomi on 
ensimmäinen Euroopan maa, jonka kanssa on säännöllisesti vaihdet- 

tu ammattikoulutusalan delegaatioita, aluksi vaihtovuosin, myöhemmin 
vuosittain kumpaankin suuntaan. Vuoteen 2002 mennessä, tämä vuosi mu-
kaan luettuna on tapahtunut yhteensä 33 vaihtoa, joihin on osallistunut 
193 suomalaista ja 217 saksalaista ammatillisen koulutuksen ammattilais-
ta (kts. liite). He ovat toimineet eri tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja am-
mattikoulutuslaitoksissa. 



Viime vuosina ovat Suomeen suuntautuneet opintomatkat käsitelleet yhä 
uudelleen teemoja, kuten tietokoneen avulla tapahtuvaa etäopetusta ja mul-
timediaoppimista. Suomalaisten asiantuntijoiden opintomatkojen aiheet 
Saksassa ovat vastaavasti käsitelleet duaali-ammattikoulutusjärjestelmän 
ajankohtaisia kehitysvaiheita ja saksalaista ammattikorkeakoulua. 

11. ja 12. lokakuuta 1990 järjesti ammattikasvatushallitus Helsingissä 
suomalais — saksalaisen ammattikasvatusseminaarin. Seminaariin otti osaa 
entisiä suomalaisia IFKA-osanottajia, parhaillaan opintomatkalla ollut sak-
salainen IFKA-delegaatio, Suomen opetusministeriön ja ammattikasvatus-
hallituksen edustajia sekä edustaja liittotasavallan ammattikoulutusinstituu- 

tista. Vuonna 2001 opetushallituksen joh- 
tokunnan delegaatio kävi pääjohtaja Jukka 

Suomi on 	Sarj alan johdolla viikon kestäneellä vierai- 
lulla Saksassa tutustuen paikan päällä am- 

ensimmäinen 	matillisen perus- ja jatkokoulutuksen ajan- 
kohtaisiin kehittämiskysymyksiin. 

Nämä vaihtojaksot ovat pisimmillään 3 
vaihdettu 	kuukauden mittaisia, ja antavat tutkijalle 

mandollisuuden perehtyä toisen maan am-
ammatti- 	matillisen koulutuksen erityisteemoihin. 

koulutusalan 	Kanden vuosikymmenen aikana bilate- 
raalinen vaihto ammatillisen koulutuksen 

delegaatioita 	alalla on kehittynyt molempien maiden vä- 
lillä erittäin myönteisesti. Se niveltyy pit- 
kään ja monivaiheiseen suomalais-saksalai-

sen yhteistyön ja ystävyyden traditioon, joka ulottuu aina viime vuosisadan 
alkuun saakka. Ulkoministeriön taloudellisella avustuksella ja CDG:n orga-
nisoimana voivat jo 70- ja 80-luvuilla lukuisat nuoret suomalaiset suorittaa 
ammatillista harjoittelua saksalaisissa yrityksissä (mm. CDG:ssä). Valtiolli-
sesti tuetuista vaihdoista syntyi lukuisia uusia projekteja ja verkostoja. 

Suomen hyvä sijoitus PISA-tutkimuksessa johti vuonna 2002 korkea-ar-
voisten saksalaisten koulutusasiantuntijoiden virtaan Suomeen. Ei ainoas-
taan siksi näyttää välttämättömyys kumpaankin suuntaan tapahtuvien vaih-
tojen jatkamiselle sekä niiden laajentaminen muihin kohderyhmiin, esim-
merkiksi Saksassa ammattikoululaisiin, mielekkäältä ja tavoiteltavalta. • 

Euroopan maa, 
IFKA:n toimintaa on ajoittain tukenut 

jonka kanssa on myös ammatillisen koulutuksen tutkij a- 
vaihto. 

säännöllisesti 
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Liite 

IFKA-ryhmät Saksasta Suomeen vuoteen 2002 saakka. 
(1980-luvulta ei ole käytettävissä tietoja) 

30.9. — 13.10.1990 

Ilke Borrmann,Weyhe 
Monika Diekmann-Gottenströter, Gatersloh 
Werner Eisen, Diessen 
Volker Friedrich, Oberhausen 
Bernd Giepen, Besigheim 
Järgen Hardekopf , Liibeck 
Gunter Hölzel,Ober-Ramstadt 
Ilse Lengauer-Stockner , Mfinchen 
Rosemarie Meyer-Schätte , Leinfelden 
Petra Mundt, Itzehoe 
Gunter Stange , Mönsterdorf 
Hartmut Tärk, Hannover 

6.9. — 16.9.1992 

Frank Harbusch 
Heinz-Georg Bruse , Berlin 
Walter Kohlhase , Magdeburg 
Robert Merkle ,Bobingen 
Roland Merkle,Oberkochen 
Peter Michelmann , Schwerin 
Gerd Mänch , Ruhla 
Reinhard Röricht,Kaufering 
Hartmut Roth, Jena 
Johann Steinbrunner,Marklkofen 

18.9. — 28.9. 1994 12.9. — 22.9. 1993 

Sigrid Angrik, Erfurt 
Gunter Dittes 
Kurt Geisler, Leipzig 
Uwe Gänther, Bad Wildungen 
Ilona Heine , Eisenach 
Karl Oswald, Neckarsgemiind 
Siegfried Knobl, Merkers 
Hermann Kraus , Stuttgart 
Frank Lieser, Salzgitter 
Carla Mate ' , Jena 
Knut Pommerenke, Brunslyättel 
Katharina Sauter, Miinchen 
Elke Schumacher, Ockermiinde 
Susanne Weikl, Neu-Ulm 
Frank Harbusch 

Marja Beers, Hamburg 
Järgen Bickel, Nfirnberg 
Hermann Hamm, Freiburg 
Rainer Hess, Heilbronn 
Dietmar Heinisch, Helpsen 
Iris Hoffmann, Erfurt 
Klaus-Dieter Kirchner, Zittau 
Dieter Risters , Krefeld 
Irmgard Matthes , Braunschweig 
Silke Söldner, Annaberg 
Dieter Schaumlöffel, Kassel 
Andre Winkler, Baden-Baden 
Rolf Wollbräck, Magdeburg 
Ingrid Zöllner, Jena 
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13.9. — 23.9.1995 

Reinhold Birth, Hannover 
Gerhard Ehmann, Winnenden 
Walter Emmer, Oberkochen 
Friedrich Esser, Hachenburg 
Heiko Kappler, Weida 
Doris Köbler, Langenneufnach 
Horst Krause, Stendal 
Michael Schmidt, Blieskastel 
Rolf-Järgen Schurmann, Cottbus 
Gänther Schwob, Wiimbach 
Aivars Spigers , Kaufbeuren 
Eckhard Tarwitz, Erfurt 
Ute Tschochner, Schönau 
Christine Volland, Mannheim 
Petra Kurzweil, Tröbigau 

12.5. — 22.5.1996 

Dieter Block, Aachen 
Heinz-Wilhelm Conze, Bottrop 
Karlheinz Dietze, Chemnitz 
Ulrich Flick, Melle 
Cornelia Harloff, Neubrandenburg 
Friedrich F. Hauswirth, Arnsberg 
Herbert Hummich, Erlangen 
Willy Karl, Kleinwallstadt 
Klaus Kretschmann, Nönchritz 
Gerd Orgus, Eriskirch 
Sigrid Paul, Bad Schwartau 
Hariet Schnirch, Oettersdorf 
Rita Schännemann, Brunsbek 
Wolfgang Zsagar, Waldesch 
Angela Plöger, Hamburg 

27.4. — 7.5.1997 

Hermann Geiss, Pilsting 
Werner Glauber, Langenzenn 
Hartmut Grofimann, Kamen 
Volker Jägers, Wuppertal 
Heinz Maisch, Köngen 
Friedrich Mänz, Essen 
Wolfgang Petersen, Bremen 
Adolf Richter, Radebeul 
Helmut Scherhag, Kerben 
Heinrich ter Horst, Bocholt 
Bernd Uhlig, Gera 
Waltraud Wagner, Neumarkt 
Sigrid Zeissler, Bleckede 
Rainer Zweiniger, Hamburg 
Inge Wenzel, Karlsruhe 

19.5. — 3.6.1998 

Hans-Järgen Berndt, Löneburg 
Manfred Laske, Leipzig 
Renate Kaiser, Suhl 
Wilhelm Kröfges, Köln 
Mandy Jacobasch, Aue 
Walter Noll, Freigericht 
Alfred Parzl, Moosthenning 
Sonja Probst, Ingolstadt 
Uta Rodenstock, Berlin 
Jens Stuhldreier, Hagen 
Mechtild Vorwerk, Dranhem 
Lothar Wolfram, Schleiz 
Andrea Zorn, Hamburg 
Theo Schiffermann, Köln 

25 



6.5. — 16.5.2001 16.5. — 26.5.1999 

Anja Barth, Ulbstadt/Weiher 
Hubert Bierewirtz, Grevenbroich 
Järgen F etters , Hofgeismar 
Alexandra Gätz, Lorsbach 
Gebhardt Uwe, Rudolstadt 
Hans Hackfort, Köln 
Katja Haenes , Dresden 
Stefan Koppenberg, Sigmaringen 
Annette Baur, Stuttgart 
Roland Palowsky,  , Görlitz 
Roland Böttcher, Guben 
Evelyn Schreuner, Nörnberg 
Klaus-Walter Kern, Aachen 
Susanne Pfeffer, Suhl 

Guido Albrecht, Haltern 
Frideborg Bammel, Berlin 
Michaela Dorow, Mechernich 
Christa Germeshausen, Eichwalde 
Klaus Gi,ilzau, Dinslaken 
Uschi Herzog, Miinster 
Klaus-Dieter Hubner, Dresden 
Martin Trommer, Leipzig 
Heike Knop, Bitburg 
Ursula Kunze, Wiesbaden 
Christof Mölkner, Elztal 
Mathias Raasch, Halle 
Hans-Jtirgen Rieger, Gaggenau 
Bernhard Rohner, Wiederitzsch 
Marina Scholz, Wildau 

5.5. — 15.5.2002 

Roman Dietz, Bamberg 
Barbara Fabian, Brdssel 
Klaus-Dieter Heyder, Ilmenau 
Monika Kalus , Görlitz 
Helmut Känzler, Mannheim 
Dirk Möchel, Diiren 
Ludwig Nemmer, Ulm 
Heidi Otto, Stuttgart 
Ralf Pleier, Dietenheim 
Heinrich A. Rabeling, Hamburg 
Christian von Rekowski, Göttingen 
Arthur Schweikhard, Mainz 
Hubert Smuda, Ludwigshafen 
Peter Strasser, Traunstein 

Lähdeaineistoa 

www.cdg.de  
www.ibs-cdg.de  
www.inwent.org  
www.cdg.de/ifka  
http://www.nomos.de/ 
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Teuvo Ellonen' 

Suomalaisia 
havaintoja oppimis- 
tulosten arvioinnista 
Saksan ammatillisessa 
koulutuksessa. 

Artikkeli perustuu pitkälti siihen selvitystyöhön, johon kirjoittajalla oli 
mandollisuus osallistua puolentoista kuukauden aikana vuoden 1996 
lopulla Saksan hittotasavallan ammattikasvatusinstituutista käsin. 

Kirjalliset osanotto- ja 
oppimistulosten todisteet laitosmaisessa 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Yleistä 

Yleisin Saksassa käytetyistä kirjallisista asiakirjoista, joilla tode-
taan opintojen hyväksytty tai hylätty suoritus ja/tai jonkin pä-
tevyyden saavutus on nimeltään todistus (Zeugnis). Korkea-
koulutodistuksia nimitetään enimmäkseen diplomeiksi. Käsite 
sertifikaatti on Saksassa harvinaisempi. Sitä voidaan kuitenkin 
käyttää yleiskäsitteenä kaikenlaisille osanotto- ja oppimistulos- 

ten tositteille. 
Sertifikaatit täyttävät yleensä joukon funktioita, jotka voidaan jäsennel-

lä kolmeen ryhmään: 
• pedagogis-psykologisiin, 
• sosiologis-ekonomisiin, ja 
• juridisesti merkittäviin funktioihin (esim. oikeusfunktio). 

'Yli-insinööri, diplomi-insinööri Teuvo Ellonen on toiminut noin 30 vuotta teollisuuden pal-
veluksessa. Vuodesta 1987 hän on toiminut aluksi ammattikasvatushallituksessa ja ope-
tushallituksen perustamisesta lähtien opetushallituksessa opetusneuvoksena ja yli-insinöö-
rinä eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuoteen 1998. Näissä tehtävissä merkittävän osan 
ovat muodostaneet kansainväliseen yhteistyöhön kuuluvat tehtävät. 27 



Tässä artikkelissa käsitellään viimeksi mainittua, toisin sanoen kysymys-
tä mihin sertifikaatti oikeuttaa; työhön, opiskeluun, jatko-opintoihin jne. 

Toisaalta Saksan kouluj ärj estelmästä (yleissivistävät koulut, ammatilliset 
oppilaitokset, duaali-koulutusjärjestelmä, jatko- ja täydennyskoulutuskenttä, 
korkeakoulukenttä) sekä toisaalta koulutusjärjestelmän hallinnon hajaute-
tusta luonteesta johtuen Saksassa ei ole yhtenäistä mallia. 

Otsikon aihepiirin rajauksesta johtuen seuraavassa ei käsitellä yleissivis-
tävän koulutuksen eikä korkeakoululaitoksen todistusj ärj estelmiä. Duaali-
koulutusjärjestelmän yleisyyden ja monimuotoisuuden takia sitä käsitellään 
perusteellisemmin kuin muita. 

Ammatillisten oppilaitosten 
jako todistusten suhteen 

Ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan erottaa todistusten suhteen kaksi 
pääryhmää, nimittäin: 

• oppilaitokset, jotka tuottavat työmarkkinoiden edellyttämiä 
pätevyyksiä, ja toisaalta 

• oppilaitokset, jotka tuottavat oikeuksia ammatillista opiskelua varten. 

Ryhmään 1 kuuluvat; a) kokoaikaiset ammattikoulut (Berufsfachschulen), 
joita on kolmentyyppisiä, sekä b) ammattiopistot (Fachschulen). 

Kokoaikaisia ammattikouluja on tekniikan, kaupan, vieraiden kielten, ko-
titalouden, käsityön, sosiaalialan, taidealan ja terveydenhoitoalan ammatte-
ja varten. Berufsfachschule — nimikkeen alla toimii kouluja, joiden pääsy-
vaatimukset, koulutuspäämäärät ja —pituudet eroavat toisistaan. Yleensä poh-
j akoulutusvaatimuksena on kansalais- tai reaalikoulun päättötodistus. Kou-
lutusaika on 1— 3 vuotta erikoistumisalan mukaan. Valtaosa näistä ammatti-
kouluista valmistaa ammatillisiin jatko-opintoihin. Eräistä kouluista voi myös 
valmistua hyväksyttyyn koulutusammattiin. 

Nämä kokoaikaiset ammattikoulut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
• koulut, jotka johtavat hyväksyttyyn koulutusammattiin 
• koulut, joiden käynti lasketaan hyväksi hyväksyttyjen 

koulutusammattien koulutusaikaan 
• koulut, jotka johtavat ammattitutkintoon tapauksissa, 

joissa tutkinto voidaan suorittaa ainoastaan käymällä tämä koulu. 

Kanden kouluvuoden jälkeen kokopäiväisissä ammattikouluissa voidaan 
päättökokeen jälkeen saavuttaa ammattiyläkoulukelpoisuus (Fachoberschul-
reife). Näistä 2- vuotisista opinnoista on erotettava 2-vuotiset Höhere Be- 
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rufsfachschule — nimisissä oppilaitoksissa suoritettavat opinnot, joista päät-
tökokeiden jälkeen valmistuu esimerkiksi eri alojen assistentteja. Nämä opin-
not kuuluvat edellä mainittuun ryhmään 3. 

Ammattiopistot täyttävät uralla etenemisen funktion (esimerkiksi kisäl-
listä mestariksi). Ammattiopisto (Fachschule) on ammatillisen koulutuksen 
jatkokoulutuslaitos, jonka päämääränä on ammatillinen pätevöittäminen. 
Opinnot suorittaneet voivat toimia esimerkiksi keskijohdon tehtävissä, am-
mattikoulutustehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä rajatulla vastuu-
alueella. Pohjakoulutusvaatimuksena ammattiopistoon on ammatillinen pe-
rustutkinto, yleensä duaali-ammattikoulutus tai ammattiyläkoulun suoritta-
minen tai vastaavat käytännön tiedot sekä 2 — 3 vuoden käytännön työko-
kemus. Opinnot kestävät 1 — 3 vuotta. 

Kaksivuotiset opinnot ammattiopistossa tarjoavat opinto-ohjelmia tek-
niikan, liiketalouden ja muotoilun koulutusaloilta noin 90 suuntautumis-
vaihtoehdosta. Yleisimpiä suuntautumisvaihtoehtoj a ovat sähkötekniikka, 
koneenrakennus, teollisuustalous, rakennustekniikka ja kemiantekniikka. 
Päättökokeet hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja käyttämään am-
mattinimikettä, kuten "Valtion hyväksymä teknikko" jne. Kolmivuotisesta 
ammattiopistosta valmistuu toimihenkilöitä sosiaalialalle, esimerkiksi las-
tentarhoihin. 

Terveydenhoitoalan oppilaitokset ovat "erityisoppilaitoksia", jotka toimi-
vat organisatorisesti ja fyysisesti yleensä sairaaloiden yhteydessä. Niissä kou-
lutetaan sairaanhoitajia, kätilöitä, sairasvoimistelijoita, lääkealan teknisiä as-
sistentteja jne. 

Ryhmään 2, oppilaitoksiin jotka tuottavat oikeuksia edelleen opiskeluun, 
luetaan: 

• ammattijatkokoulut (Berufsaufbauschulen), joiden käynnillä 
saavutetaan ammattiopistokelpoisuus 

• ammattiyläkoulut (Fachoberschulen), joiden käynnillä 
saavutetaan ammattikorkeakoulukelpoisuus 

• ammatilliset lukiot(Berufliche Gymnasien), joilla saavutetaan 
korkeakoulukelpoisuus. 

Ammattijatkokoulujen sekä ammatillisten lukioiden merkitys jatko-opin-
tojen pohjana on määrällisesti vähäinen, kun taas ammattiyläkoulujen mer-
kitys on selvästi suurempi. 

Yleissivistävien koulujen ja kokoaikaisten ammatillisten oppilaitosten 
asemaa voidaan kuvata "autonomisiksi" — myös oppilasarviointitoimintojen 
osalta — koska toiminta tapahtuu kulttuuriministeriöiden, kouluviranomais-  
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ten ja opettajakunnan "kesken". Sen sijaan duaali-ammattikoulutusjärjestel-
mä on sidoksissa monin tavoin myös muuhun yhteiskuntaan ja talouselä-
mään. Se edellyttää monenlaista vastuunkantoa ja osallistumista (myös ko-
keiden osalta) työnantaja- sekä työntekijäosapuolilta. 

Jatkokoulutus on Saksan koulutusjärjestelmässä sangen monimutkainen 
eikä helposti läpikuultava. Muista opetuslaitoksen osista se eroaa ennen kaik-
kea seuraavien tunnusmerkkien perusteella: 

• tarjonnan monipuolisuus 
• markkinaluonteisuus 
• valtion sivurooli. 
• Jatkokoulutuksen tarjoajia ovat esimerkiksi: 
• valtion ammattiopistot (ammatillinen jatkokoulutus) 
• valtion korkeakoulut (tieteellinen jatkokoulutus) 
• kunnalliset kansankorkeakoulut (pääasiassa yleissivistävä ja yhteis-

kunnallinen jatkokoulutus, mutta myös ammatillinen jatkokoulutus) 
• kamarit julkisoikeudellisina laitoksina (ammatillinen jatkokoulutus) 
• yksityiset yritykset ja julkishallinto sekä 
• lukuisat joko kaupallisen tai yleishyödyllisen luonteen omaavat 

yksityiset koulutuksen tarjoajat. 

Koska lainsäätäjä ei ohjaa jatkokoulutusta samalla tavalla kuin muita ope-
tuslaitoksen alueita laein ja asetuksin, tämä mandollistaa jatkokoulutuksen 
kentälle tarpeellisen monipuolisuuden ja dynamiikan. Toisaalta järkiperäisen 
ja havainnollisen oppimistulosten arviointisysteemin kehittäminen on vai-
kea. Rheinland-Pfalzin tiede- ja jatkokoulutusministeriö on vuonna 1992 jat-
kokoulutusta koskevassa selonteossaan todennut, että "Tähän saakka ovat 
kaikki kokeilut yleispätevän sertifiointisysteemin rakentamiseksi eri tehtävä-
alueille, järjestäjille ja vastuutahoille epäonnistuneet". 

Sertifikaatit, jotka 
saadaan koulun käymisellä 

Sekä yleissivistävistä että kokoaikaisista ammatillisista oppilaitoksista saa-
tavat sertifikaatit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: 

• Todistus annetaan oppilaitoksen menestyksellisen käynnin jälkeen 
koulunkäynnin lopussa ilman koetta. Menestyksellinen koulunkäynti 
määräytyy oppilaitoksen opetusohjelman mukaan vuosittaisella määritte-
lyllä aina viimeiseen luokkaan asti. Tällöin on saavutettava vähintään 
vähimmäisarvosanat, jolloin kuitenkin yleensä tiettyjen oppiaineiden 
arvosanojen korvaaminen toisten oppiaineiden arvosanoilla tai jälkiko-
keilla on mandollista. Mittana jatkuvasti suoritetulle oppimistulosten 
toteamiselle arvosanojen antamisen perustana ovat ennen kaikkea 
luokassa suoritetut ja opettajan tarkastamat tehtävät (Klassenarbeiten). 
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Tälle perustalle rakentuvia sertifikaatteja nimitetään yleensä "päättöto-
distuksiksi" (Abschlusszeugnis). Mikäli oppilas keskeyttää koulunkäynnin 
tai hän ei saavuta hyväksyttäviä arvosanoja, hän saa "lopetustodistuksen" 
(Abgangzeugnis). 
Todistus annetaan koulunkäynnin lopussa muodollisen kokeen perusteella. 

Nämä kokeet ovat osa opetusohjelmaa ja ne pannaan toimeen erillisten koe-
ohjeiden tai koevaatimusten mukaan. Ne koostuvat useimmiten useista ko-
keen osista (kirjallinen koe, suullinen koe, ja tietyissä ammatillisissa opetus-
ohjelmissa käytännön koe). Ne ulottuvat lyhyelle, 1-3 kuukautta kestävälle 
ajanjaksolle. Näitä kokeita nimitetään jatkuvasti pidettävien kokeiden vas-
tapainoksi täsmä- tai jaksokokeiksi (punktuelle Pröfungen, Blockpröfungen). 
Kokeiden toteuttamisen vastuu on yleensä oppilaitoksen kolleegilla, jossa pu-
hetta johtaa kouluviranomaisen edustaja. Tähän tehtävään valtuutetaan 
yleensä koulun rehtori. 

Oppilasarviointi duaali-
ammattikoulutusjärjestelmässä 

Kokeita koskevat määräykset 
ammattikasvatuslaissa 

Ammattikasvatuslain pykälissä 34-43 on määräyksiä väli- ja päättöko-
keiden toimeenpanosta. Näistä päättökoe (Abschlusspriifung) on 
tärkein, koska sen perusteella koulutettava saa ammattikirjan tai kä- 

sityöalan ammateissa kisällinkirjan. Laki määrää, että kokeet ovat osallistu-
] alle maksuttomat. 

Päättökokeiden tarkoituksena on todeta, että kokeeseen osallistujalla on 
vaaditut ammatilliset pätevyydet. Toisin sanoen kyseessä on menetelmä, jolla 
todetaan omaako kokelas ammattikasvatuslaissa mainitut taidot ja tiedot. 
Vastuuorganisaatiot (yleensä kamarit) ovat velvollisia panemaan toimeen 
päättökokeet, mutta koulutettavilla ei ole laillista velvoitetta niihin osallis-
tumiseen. Kuitenkin, jos koulutettava ilmoittautuu koulutusaikana kokee-
seen ja kouluttaja antaa hänelle vapaata tähän, syntyy osallistumisvelvolli-
suus. Päättökokeiden järjestämisvelvollisuus on vastuuorganisaatiolla ainoas-
taan liittovaltion hyväksymissä noin 370:ssä koulutusammatissa. Myös vam-
maisten ammatit kuuluvat luetteloon. 

Päättökokeiden toimeenpano käsittää muun muassa huonetiloj en han-
kinnan, koeryhmien muodostamisen, koetehtävien hankinnan, koetilaisuu-
den käytännön johtamisen, koetulosten arvostelun, tulosten ilmoittamisen ja 
todistusten antamisen. Yritykset keskenään ja yhdessä kamarin kanssa suo-
rittavat koeryhmien muodostamisen siten, että mandollisuuksien mukaan 
opintolinjoittain saadaan muodostetuksi yhteisiä koeryhmiä. 31 



Päättökokeiden merkitys ei kohdistu ainoastaan kokelaaseen, vaan se 
antaa palautetta vastuuorganisaatiolle niiden piiriin kuuluvien kouluttaj ayri-
tysten saavuttamista koulutustuloksista ja tarvittaessa aiheita johtopäätösten 
tekoa varten. Päättökokeiden tulokset on luonnollisesti saatettava koulutus-
toimikunnan (Berufsbildungsausschuss) tietoon, joka on vastuuorganisaation 
toimintaan kuuluva virallinen elin. 

Kokeeseen osallistuj alla on mandollisuus toistaa koe korkeintaan kaksi 
kertaa. Tämä voi tapahtua joko kokeen läpäisemiseksi tai arvosanojen ko-
rottamiseksi. Kokelaalla on toistamisoikeus myös päättökokeiden yksittäisiin 
osakokeisiin. 

Todistusten anto on koetulosten julkistamisena hallintotoimenpide, jota 
vastaan voidaan tarvittaessa tehdä valitus. Valitus on tehtävä viimeistään 
kuukauden kuluessa todistuksen saamisesta. Koetulosten päätösten oikeudel-
linen tutkinta on kuitenkin vaikeaa. Se rajoittuu pääasiassa kysymyksiin, 
onko kokeiden tarkastaja noudattanut yleisesti hyväksyttyjä arviointiperi-
aatteita eikä ole arvostelussaan antanut asiaankuulumattomien harkintoj en 
johdatella itseään. 

Koevaatimukset 
päättökokeita varten 

Koulutusasetukseen kuuluvat yhtenä osana päättökokeiden koevaati- 
mukset. Nämä on annettu opintolinjan tarkkuudella. Koevaatimukset 
sisältävät määräykset sekä käytännön että teoriakokeita varten. Pait-

si sisällöllisiä määräyksiä niissä on määräykset eri kokeisiin kuuluvasta aj an-
käytöstä ja kokeiden arvostelusta. 

Päättökokeilla mitataan sekä yrityksessä annettua koulutusta, että am-
mattikoulussa annettua opetusta. Koe on itsenäinen kokonaisuus. Näin ollen 
kokeen arvioinnissa otetaan huomioon vain kokeessa saavutetut tulokset. 
Enempää koulutodistuksella kuin koulutuksen aikana kirjoitetulla työkirj al-
la ei ole vaikutusta koetulosten arviointiin. 

Tutkintotoimikunnat 
(Priifungsausschiisse) 

päättökokeiden toimeenpanoa varten vastuuorganisaatio nimeää tutkin-
totoimikuntia. Mikäli on tarkoituksenmukaisempaa voivat useammat 
vastuuorganisaatiot yhdessä nimetä yhteisiä tutkintotoimikuntia. 

Tutkintotoimikunta on vastuuorganisaation elin, jolla on pitkälle mene-
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mikunta ei ole sidottu esimerkiksi yritysjohdon tai vastuuorganisaation edus-
tajien ohjeisiin. Sen sijaan tutkintotoimikunnan päätökset, jotka koskevat 
todistusten antoa ovat kamareiden johtoa sitovia. 

Vastuuorganisaation on perustettava yhtä koulutusammattia kohti tarvit-
taessa useampia tutkintotoimikuntia, mikäli opiskelijoiden lukumäärä sitä 
edellyttää. Periaatteena on, että kaikkien kyseeseen tulevien on voitava osal-
listua yhtä aikaa päättökokeisiin. 

Kysymyksessä toimikunnan tehtävänkuvasta lainoppineiden käsitykset 
käyvät ristiin. Suppeampi näkemys on, että toimikunnalle kuuluu ainoastaan 
kokeiden toimeenpanoon kuuluvat tehtävät, laajemman käsityksen mukaan 
myös koetehtävien hankintaan liittyvät tehtävät. Koetehtävien laadinta hoi-
detaan toisaalta keskitetysti, toisaalta hajautetusti. Mikäli hajautetussa ta-
pauksessa paikkakunnalla on koetehtävien laadintaan perustettu toimikunta, 
pidetään suotavana, että tutkintotoimikunta kokonaisena, ei yksittäisinä 
henkilöinä valvoo koetehtävien laadintaa. 

Tutkintotoimikunnan 
nimittäminen 

• Tutkintotoimikunnan muodostaa vähintään kolme jäsentä. Jäsenten 
täytyy olla asiantuntijoita ja soveltuvia työskentelemään koeasioissa. 
• Tutkintotoimikuntaan täytyy kuulua yhtä monta työnantaja- ja työnte-
kijäpuolen edustajaa sekä vähintään yksi opettaja ammatillisesta oppilai-
toksesta. Jäsenillä on varajäsenet. 
• Vastuuorganisaatio nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi. Työntekijöiden 
edustajista tekee ehdotuksen vastuuorganisaation toimialueella toimivat 
ammattiliitot ja työntekijöiden yhteiskunnallis- tai koulutuspoliittiset it-
senäiset yhdistykset. Ammatillisen koulutuksen opettaja nimitetään yk-
sissä tuumin kouluviranomaisen tai sen nimeämän tahon kanssa. Jos jä-
senehdotuksia ei tule, tai niitä ei tule riittävästi vastuuorganisaation mää-
räämässä ajassa, nimittää vastuuorganisaatio jäsenet harkinnan mukaan. 
Toimikuntien jäsenet voidaan vapauttaa perustellusta syystä tehtävästä 
kuulemisen jälkeen. 
• Toiminta tutkintotoimikunnassa on luottamustehtävä. Suoranaisista 
kustannuksista ja aj ankäytöstä maksetaan kohtuullinen korvaus. 

Toimikunnan jäsenet nimitetään kolmikantaperiaatteen mukaan. Rat-
kaiseva on nimityksen ehdottajan kanta, ei nimitettävän status. Esimerkiksi 
työnantajapuoli voi ehdottaa edustajakseen jonkun muun kuin suoranaisen 
työnantajan edustajan. Samoin työntekijäpuoli voi halutessaan ehdottaa 
edustajakseen esimerkiksi virkamiehen tai itsenäisen yrittäjän. 
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Jäseneksi ei voida nimittää henkilöä, joka ei saa työskennellä lasten tai nuo-
rison parissa. Myöskään ei pidetä suotavana alle 24 vuotiaan nimittämistä, 
koska hänen ammatillinen kokemuksensa saattaa olla puutteellinen. Nimitys 
voidaan tehdä myös kamarin toimialueen ulkopuolella olevista henkilöistä. 

Kolmen sertifikaatin 
järjestelmä oppilasarvioinnille 
duaali-koulutuksessa 

Ammatillisen koulutuksen päätteeksi koulutettava saa kolme sertifi-
kaattia: opetuspaikasta riippumattoman todistuksen päättökokeiden 
suorittamisesta (tästä käytetään myös nimityksiä; ammattikirja, ki- 

sällinkirj a, merkantinkirj a jne.), todistuksen kouluttaj ayrityksestä (koulutus-
todistus, oppitodistus) sekä todistuksen ammattikoulusta. 

Todistuksen päättökokeiden suorittamisesta (Pri_ifungszeugnis) koulutus-
paikasta riippumattomana "yhtenäissertifikaattina" antaa vastuuorganisaatio 
(esimerkiksi käsityökamari tai teollisuus- ja kauppakamari) päättökokeiden 
perusteella. Kamareiden, työmarkkinaosapuolten ja ammattikoulun myötä-
vaikutusta päättökokeisiin on käsitelty edellisissä luvuissa. Päättökokeet mit-
taavat vähimmäisvaatimuksia, jotka on määritelty sekä koulutusasetuksissa 
että opetussuunnitelman perusteissa. 

Kouluttajayrityksen antamalla koulutustodistuksella (Ausbildungszeug-
nis) on monessa mielessä täydentävä luonne. Se perustuu pitkän aikavälin, 
havaintoihin ja arviointeihin sekä oppimistulosten tarkastuksiin koko kou-
lutusaj alta. Kehittyneessä muodossaan siitä ilmenee tiedot oppilaan käytök-
sestä, työn tehokkuudesta ja erityisistä ammatillisista pätevyyksistä (oppilaan 
näin halutessa). Todistus ylittää tällöin sisällöllisesti ammattikirjan ja kuvas-
taa yksilökohtaista näkökulmaa yrityksen antamassa koulutuksessa. Oikeu-
dellinen pohja perustuu ammattikasvatuslain 8 §:ään, ja se on luonteeltaan 
versio työtodistuksesta. 

Ammattikoulutodistus (Berufsschulzeugnis) on toinen opetuspaikkakoh-
tainen sertifikaatti. Se perustuu jatkuvasti suoritettuun saavutusten toteami-
seen ammattikouluopetuksen aikana. Tämä sertifikaatti perustuu osavaltio-
kohtaiselle lainsäädännölle. Se on tyypillinen koulutodistus, joka lainopil-
lisilta perusteiltaan ja muodoltaan eroaa huomattavasti koulutustodistukses-
ta. 
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Ulkopuolisten 
osallistuminen 
päättökokeisiin 

t rilaisista aikuiskoulutukseen osallistuvista henkilöistä käsitellään seuraa-
vassa esimerkkinä "Externenpriifung"-ryhmää. 

Jos henkilö on työskennellyt sillä alalla, millä hän aikoo päättökokeet suo-
rittaa, kaksinkertaisena sen ajan minkä sen alan ammattikoulutus kestää, hän 
voi ilmoittautua oman alueensa vastuuorganisaation järjestämiin päättöko-
keisiin. Tällöin henkilön on saatava työnantajiltaan todistus, että hän on teh-
nyt alaan kuuluvaa työtä. Työajan kaksinkertaisuuden vaatimuksesta voidaan 
tinkiä, jos hakija on käynyt alan kursseja tai on aikaisemmin ollut ammatilli-
sessa koulutuksessa, mutta se on jäänyt kesken. Kamarin tutkintotoimikunta 
ottaa kantaa tällöin asiaan ja määrittelee tarvittaessa ajan pituuden. 

Päättökokeisiin kuuluu aina teoriaosa. Koska näiden tietojen hankintaan 
ei näillä kokelailla ole yleensä mandollisuutta työaikana, hakijan täytyy saada 
tähän valmennusta esimerkiksi erilaisten kurssien muodossa. Valmennus-
kursseja järjestävät muun muassa kansankorkeakoulut, teollisuus- ja kauppa-
kamarit, käsityökamarit, ammattiliitot, kunnat, kaupalliset koulutusyritykset 
jne. Ammattikoulut sen sijaan eivät järjestä näitä valmennuskursseja. Kurs-
seilla voi kylläkin olla sivutoimisia opettajia ammattikouluista. Päättöko-
keisiin osallistumisen ehtona ei ole kursseihin osallistuminen, mutta yleensä 
se on henkilön omien intressien mukaista. 

Kurssit suoritetaan yleensä iltaisin 2-3 kertaa viikossa tai viikonloppuisin. 
"Externenpriifung"-ryhmässä päättökokeisiin osallistuvien keski-ikä on noin 30 
vuotta. Osanottaja kustantaa yleensä koulutuksen itse (vuonna 1996 keski-
määrin n. 2000 DM). Jos yrityksen kanssa on sovittu, saattaa yritys kustantaa 
esimerkiksi puolet. Jos kurssit suorittaa iltakurssina, koulutus kestää 1-2 vuotta. 

Noin neljä prosenttia kaikista päättökokeisiin osallistujista tulee "ulkoa". 
Tämä on pieni määrä 1,6 miljoonasta ammattikoulutusta vaille jääneistä 20-
30 vuotiaista nuorista. Monille, joilla ei ole ammattikoulutusta, mutta joilla 
on useampivuotinen työkokemus ei normaali ammattikoulutus tule kysee-
seen ikä- eikä taloudellisista syistä. "Externen"-ryhmässä päättökokeet suori-
tetaan useimmiten ammateissa, jotka kuuluvat teollisuus- ja kauppakamarei-
den valvontaan. 
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Päättötodistuksen 
tunnusmerkit 

Ammattikasvatuslain § 35 määrittelee lakisääteisen perustan päättö-
kokeille. Sen mukaan päättökokeen tehtävänä on todeta täyttääkö 
kokeeseen osallistuja kokeessa todettavat keskeiset ammattityönte- 

kijän pätevyyden tunnusmerkit. Päättötodistukselle (ammatti/kisällinkirjal-
le) on lainsäädäntöön perustuen tunnusomaista mm.: 

• yksittäinen koe on ainoa ratkaisun perusta 
• vähimmäisnormien hallitseminen 
• valtakunnallisesti yhtenäinen taso 
• yhteistyön pakko yrityksen ja ammattikoulun välillä 
• ratkaisu "hyväksytty/hylätty" on riittävä 
• kokeissa mitataan tulosta, ei henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

Päättökoe rajoittuu edellä mainittuihin perusteisiin. Se soveltuu huonos-
ti, tai ei ollenkaan seuraaviin toimintoihin, jotka voisivat olla tärkeitäkin: 

• alueellisten tai koulutusyrityskohtaisten erityisvaatimusten 
huomioonottaminen 

• vähimmäisnormit ylittävien tulosten mittaaminen 
• avainpätevyyksien toteaminen, jotka yksittäisellä kokeella 

eivät ole mitattavissa 
• palvelukseenoton välineenä toimiminen 
• oppimista edistävien toimenpiteiden toteuttaminen. 

Koulutettavan saamat kolme todistusta luovat perustan kokonaisarvioin-
nille. Tutkijat varoittavat yliarvostamasta vastuuorganisaatioiden järjestämiä 
päättökokeita, koska on todettu, että esimerkiksi yritykset palkatessaan työn-
tekijöitä antavat arvoa myös hakijan henkilökohtaisille ominaisuuksille. • 
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Hans Graf 
Wolfgang Kramer 
Heikki Hirvinen' 

Suomalais-saksalaista 
yhteistyötä koulutuksen 
ja yritysten kesken 

S
uomessa alettiin kehitellä 1970-luvun puolivälissä sekä yleissi-
vistävää koulutusta että ammattikouluja varten kaikkia oppilai-
ta koskevia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli ratkaisevasti 
parantaa koulutuksen ja työelämän suhteita ja yhteistyötä. Tuol-
loinen Suomen Työnantajain Keskusliitto STK joutui valmiste-
lemaan asioita yritysten kannalta ja ottamaan vastuita melkoi-

sista järjestelyistä pitkällä tähtäimellä. 

Sitoutuminen esimerkiksi ns. TET-toimintaan peruskoulun ja lukion osal-
ta merkitsi paljon työtä ja huolta, mutta tilanne oli Suomessa yritystoimin-
nan tuntemuksen ja yrittämiseen suhtautumisen kannalta niin huono, että 
asialle oli pakko tehdä jotakin. Pohjoismaiden tilanne tiedettiin — niinpä oli 
tarpeen keskustella myös muiden maiden yritysten ja talouselämän organi-
saatioiden kanssa. Vanhat hyvät suhteet Kölnissä toimiviin Saksan työnan-
taj ien keskusjärjestöön (Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberver-
bände, BDA), ja Institut der deutschen Wirtschaftiin (vastaa Suomessa suun-
nilleen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n ja taloudellisen tiedo-
tustoimiston TaT:n toiminta-alueita) saivat täydennystä laajasta Schule 
Wirtschaft — verkostosta. 

Schule Wirtschaft 
— yhteistyötä 50 vuotta 

,,

oulu ja talouselämä organisaatio on koko Saksan liittotasavallan 
kattava yhteistyöverkosto, joka on menestyksellisesti valmenta-
nut oppilaita ja opettajia vastaamaan siihen kehitykseen, mitä 

'Dr. Hans Graf, Bundesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft, kunniapuheenjohtaja. 
Dr. Wolfgang Kramer, Institut der deutschen Wirtschaft. 
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työn, tekniikan ja talouden tehtävät nuorilta vaativat. Kysymys on nimen-
omaan suorista kontakteista yritysten ja oppilaitosten välillä — vierailuista, 
tutustumis- ja harjoittelujaksoista, yritysedustaj ien käynneistä kouluissa jne. 
Toiminnassa on pysyvästi mukana 400 yhteistyöpiiriä tai aluetta ja niissä yli 
20.000 asialle antautunutta opettajaa. 

Seuraavassa on Dr. Hans Grafin kaavio verkoston rakenteesta: 

Saksan liittotasavallan "Koulu — Talouselämä"-organisaatio 

Rakenne 
	

Toiminnot 

Alueelliset / Paikalliset yhteistyöryhmät 

Osapuolet: Eri koulumuotojen opettajat, 
alueen yritysten ja työnantajajärjestöjen 
edustajat, teollisuus- ja kauppakamarit, 
työvoima- ja kouluviranomaiset. 

Järjestävät yrityskäyntejä ja työharjoit-
telua opettajille ja oppilaille. Toimittavat 
infomateriaalia. Organisoivat työryhmiä. 
Järjestävät esitelmä- ja keskustelutilai-
suuksia. 

Osavaltioiden yhteistyöelimet 

Puheenjohtajina toimivat opetustoimen 
ja yritysmaailman edustajat. 

Ohjaavat ja tukevat paikallisia toimikun-
tia. Järjestävät neuvottelupäiviä ja semi-
naareja. Toimittavat opetusmateriaale-
ja. Toimivat valtuutettuina opettajien 
täydennyskouluttajina. Hoitavat yhteyk-
siä osavaltion opetusministeriöön ja 
kouluviranomaisiin. 

 

Koko liittotasavallan "koulu—talouselämä" yhteistyöorganisaatio 

Puheenjohtajuutta hoitavat yrityssekto-
rin ja koulujen edustajat. 

Osavaltiota edustavat yhteistyöpiirien 
puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat. 

Ylläpitäjät 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ja 
Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA). 

Koordinoi osavaltioiden toimintoja. 
Huolehtii yhteyksistä talouselämään. 
Tarjoaa opetusmateriaaleja. Organisoi 
työryhmiä: työelämä — talous — tekniik-
ka sekä sosiaalipolitiikka — yhteiskunta-
politiikka. Huolehtii "Europäische 
Arbeitsgemeinschaftin" puitteissa 
kansainvälisistä projekteista, 
neuvottelutilaisuuksista ja julkaisuista. 

Saksan yhdistymisen jälkeen 1989 on useiden koulutusinstituutioiden yh-
teistyöllä saatu rakennetuksi myös uusiin osavaltioihin toimiva ja markkina-
talouden kannalta tarkoituksenmukainen koulu — talouselämä kontaktijär-
jestelmä. Uuden tekniikan käyttöönotossa ja joustavien koulutusorganisaa-
tioiden kehittämisessä saksalaisille partnereille on ollut heidän vakuutuksen-
sa mukaan paljon hyötyä pohjoismaisista esikuvista. Yhteistyökuvioihin ovat 
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tulleet viime vuosina mukaan myös Baltian maat. Suomen teollisuuden edus-
tajat ovat luonnollisesti voineet esitellä kokemuksiaan Schule — Wirtschaft-
organisaation kansainvälisissä tilaisuuksissa. 

Esimerkkinä yhteistyön jatkuvuudesta voitaneen mainita, että jo vuonna 
1983 silloinen STK ja Taloudellinen Tiedotustoimisto laativat kirjasen, joka 
julkaistiin Saksan teollisuuden infokirjasarjassa nimellä "Zusammenarbeit 
von Schule und Industrie in Finnland" ja joka levisi laajalti alan aktiivien 
luettavaksi. Luonnollisesti Schule — Wirtschaft-järjestön edustajat olivat mu-
kana tässä muisteluksessa mainituissa suomalais-saksalaisissa seminaareissa ja 
kollokvioissa puheenjohtajansa Dr. Hans Grafin johdolla. Erityisesti on syytä 
mainita BDA:n johtaja Hans Georg Brackmann:in ansiokas toiminta ni-
menomaan pohjoismaisten yhteyksien luojana ja kehittäjänä. 

Suomalais-saksalaiset 
symposiumit ja 
kollokviot 

Kun Saksan teollisuuden tutkimus- ja tiedotusorganisaatio Institut der 
deutschen Wirtschaft piti Kölnissä 1987 neuvottelupäivät, päätettiin 
siellä pyrkiä yhteistyöhön suomalaisten kollegojen kanssa koulutus- 

poliittisen ajatustenvaihdon merkeissä. Tämän arveltiin käyvän vaivatto-
masti, koska maiden työnantajien kattojärjestöjen BDA:n (Bundesvereini-
gung der deutschen Arbeitgeberverbände) ja Suomen Työnantajain Keskus-
liiton STK:n tiedettiin olevan perinteisesti yhteistyössä keskenään. 

Näin tapahtuikin ja kun molemmat osapuolet olivat yhteydessä maiden-
sa suurlähetystöihin, kauppa- ja teollisuuskamareihin, opetusalan viran-
omaisiin ja tietysti aktiivisiin opettajiin, oltiin valmiita melko suurtenkin 
neuvottelupäivien järjestämiseen. Ensimmäinen kollokvio pidettiin pian Ber-
liinin muurin sortumisen jälkeen joulukuussa. Yleisteemana kaikissa viidessä 
tilaisuudessa oli 

WIRTSCHAFT — TECHNIK — BILDUNG 
(Talous — tekniikka — koulutus) 

Köln 1989 

Helsinki 1992 

Köln 1995 

Oulu 1997 

Berliini 1999 
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Vaikka vuosikymmenen aikana ohjelmiin tulikin eri painotuksia, seuraa-
via teemoja käsiteltiin lähes joka kerta: 

• Koulutuksen ja yrityksen vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammatillinen koulutus ja henkilöstön täydennyskoulutus 
• Uuden tekniikan vaatimukset 
• Oppilaiden ja harjoittelijoiden vaihto-ohjelmat 
• Yrittäjyyden edistäminen koulutuksessa 
• Euroopan Unionin koulutusyhteistyö 
• Globalisaation vaikutukset työelämään 
• Suomalaisten oppilaiden kielitaitovaatimukset 

Osanottajia näissä seminaareissa oli keskimäärin 120 — 150, ja ihme kyllä, 
vierailevasta maasta noin kolmas osa siitä. Työkielenä käytettiin saksaa, 
mutta suomea ja tulkkausta viljeltiin myös. On luonnollista, että yritysten ja 
teollisuuden järjestöjen korkeinta johtoa esiintyi luennoitsijoina ja keskuste-
lijoina, mutta myös valtiovaltaa asia kiinnosti. Helsingin tilaisuudessa oli 
mm. Saksan pääministeri Kurt Biedenkopf, Oulussa Baden-Wörttembergin 
pääministeri Erwin Teufel ja ministeri Liisa Jaakonsaari, Kölnissä ministeri 
Ilkka Suominen ja Mecklenburg-Vorpommerin pääministeri Bernd Seite sekä 
Berliinissä ministeri Kimmo Sasi. 

Suomen puolelta on syytä erikseen mainita Oulun kauppakamarin ja Suo-
men Saksan Instituutin (Berliini) aktiivinen rooli järjestelyissä. 

Suomalais-saksalaisissa yhteistyökuvioissa tapahtui paljon ja laajalla rinta-
malla. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin Saksa oli tärkein kauppakump-
panimme. Yhteistyö Brysselin suunnassa oli laajaa myös teollisuuden organi-
saatioissa. Suomalaista osaamista tutkailtiin entistä tarkemmin, ja vertailua 
parhaaseen eurooppalaiseen, myös globaaliin tasoon oli tehtävä jatkuvasti. 

Saksan ammatillisen koulutuksen duaali-järjestelmä ja Suomen teollisuu-
den ylläpitämät ammattioppilaitokset ovat lähisukulaisia toiminnoissaan. 
Näiden koulutusasiantuntijat ovat luonnollisesti kautta vuosikymmenien ol-
leet läheisessä yhteistyössä Saksaan. 

Yhteistyö opettaa 
— saksalainen näkökulma 

L iian usein on Suomessa totuttu siihen, että kansainvälisessä vuorovai-
kutuksessa tyydymme kuuntelijan ja vastaanottajan rooliin. Onneksi 
2000-luvun alku on tuonut itseluottamusta. Suomen koulutuksen taso 

on saanut tunnustusta. 
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Seuraavassa Dr. Wolfgang Kramerin kommentteja: 

Opiskelijavaihdon osalta yhteistyö Suomen kanssa on ollut erittäin me-
nestyksellistä. EU:n ohjelmien lisäksi on ollut monipuolista harjoittelijoiden 
ja yritysasiantuntijoiden vaihtoa. 

Saksassa on hämmästyksellä todettu, että Suomen oppilaitoksissa tieto-
koneiden käyttöönotto on vuosia edellä Saksaa. PC-tiheys on kouluissa Suo-
men hyväksi 6:20. Tätäkin pidemmällä Suomi on internet yhteyksissä: Suo-
messa on net-yhteys 8, Saksassa 40 oppilasta kohden. 

Ammatillisessa koulutuksessa Suomessa on luotu joustavia toimintamal-
leja, esimerkiksi osaamis- ja teknologiakeskukset, joiden tietotekniikkaval-
miudet ovat kansainvälistä huippuluokkaa. Saksalaisia partnereita ovat eri-
tyisesti innostaneet runsaat ja joustavasti organisoidut tutkimus- ja täyden-
nyskoulutusprojektit yritysten ja teknillisten sekä kaupallisten yliopistojen 
kesken. Samoin näyttäisi yritysten oma täydennyskoulutus olevan runsasta. 

Voihan olla, että pienempi kansakunta on vikkelämpi liikkeissään, 
mutta on myös hämmästeltävä, miten nopeasti ja määrätietoisesti Suomes-
sa on edetty informaatioyhteiskuntaa kohti sekä hallitusvallan päätöksin 
että yrityssektorin nopeuden ja joustavuuden ansiosta. Tässä ollaan lähes-
tytty pitkälle "homebased society" mallia kohti, joka voi pohjata vain hy-
vään koulutustasoon. 

Suomalais-saksalaisen yhteistyön puitteissa on erityisesti 1980-luvulta al-
kaen kiinnitetty huomiota yrittäjyyteen opetussuunnitelmissa ja asennekas-
vatuksessa kautta linjan. Itsenäisiä yrittäjiä on kuitenkin Saksassa vain noin 
10% ammateissa toimivista. Näyttää siltä, että kehitys Suomessa on suotui-
sampaa: jos Suomen 200.000 yritykseen jatkuvasti tulee vuosittain netto-
kasvuna 5000 — 10.000 yritystä, täytyy tuloksen näkyä hyvin positiivisena. 

Suomen investoinnit koulutukseen noin 6% BKT:sta ja tutkimukseen 
3,5% BKT:sta ovat hyvin kunnioitettavia ja kansainvälistä kärkijoukkoa. 
Saksassa on viime aikoina ehtimiseen palattu myös ns. PISA-tutkimuksen 
tuloksiin, jotka ovat Suomen kannalta varsin mairittelevia. Viestini hyville 
suomalaisille yhteistyökumppaneille on: tuskin voi olla tehokkaampaa ja 
miellyttävämpää tapaa ilmoittaa olevansa hyvä partneri kansainvälisillä 
koulutus- ja tutkimusmarkkinoilla kuin näyttää huipputuloksia globaaleissa 
tutkimuksissa. • 

(Toim. huom. Dr. Kramer on saanut pari vuotta sitten Suomen Leijonan 

1 . luokan ritarimerkin ja maist. Hirvinen Bundesarbeitsgemeinschaft Schule 
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Teijo Homan - Jan Eric Bandera' 

Teknologian siirto 
saksalais-suomalaisena 
koulutusyhteistyönä 
JOHDANTO 

A
lueet menestyvät, jos niillä toimivat yritykset menestyvät. Yri-
tysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kannalta erityises-
ti teknologiaan ja myös sen teknologian siirtoon liittyvä koulu-
tus on keskeistä. Menestyvät yritykset menestyvät hyvin myös 
tulevaisuudessa edellyttäen, että ne pystyvät omaksumaan 
uutta teknologiaa. 

Teknologian siirron avulla voidaan pyrkiä parantamaan erityisesti perife-
ria-alueilla sijaitsevien yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Yh-
dellä alueella kehitetty tieto, taito ja osaaminen voidaan siirtää kehittämään 
toista aluetta. 

Alueellinen kehittäminen on koulutuksen keskeinen haaste Etelä-Savossa, 
jonka teollisuuden jalostusarvo on koko maan keskiarvoa selvästi alhaisempi. 

Saksalais- suomalaisena koulutusyhteistyönä tapahtunut teknologian ke-
hittämisen ja sen siirron opettaminen on ollut yksi tapa edistää alueellista ke-
hitystä Mikkelin alueella. Mikkelin ammattikorkeakoulun kesälukukaudel-
la toteutettiin vuosina 1993-2000 opintojaksot Technology Transfer Mana-
gement ja Research and Development Management. Tässä artikkelissa käsi-
tellään kesälukukauden roolia teknologian siirron edistäjänä ja arvioidaan 
saavutettuja tuloksia. 

Teknologian siirto ja 
alueellinen teknologian kehittäminen 

T eknologian siirto ja alueen teknologian kehittäminen on ollut keskei-
nen kehittämistavoite Mikkelin alueella (Mikkelin läänin teknolo-
gian kehittäminen, HKKK, 1990). Tämän tavoitteen saavuttaminen 

'Teijo Homan, yliopettaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu 
Jan Eric Bandera, johtaja, Steinbeis-Stiftung, Stuttgart 43 



edellyttää, että erityisesti teollisuusyrityksissä on teknologian siirtoon liitty-
vää koulutusta saanutta henkilöstöä 

Teknologian kehittäminen ja sen siirto voi olla 
• Tuoteteknologiaa 
• Tuotantoteknologiaa 
• Palveluteknologiaa 

Aleen yritysten ja siellä toimivien henkilöiden tiedot, taidot ja näkemyk-
set vaikuttavat yritysten teknologiseen kehittymiseen. Näiden kehittäminen 
ja teknologian suoranainen siirto alueelle lisää osaamista ja luo onnistumisen 
edellytyksiä elinkeinotoiminnalle. 

Koulutuksen lisääminen ja ulottaminen teknologian kehittämiseen ja sen 
siirtoon on yksi tapa luoda mandollisuuksia henkilöiden kautta onnistuneen 
elinkeinotoiminnan vaatiman kriittisen massan luomiseksi alueelle. Toimin-
nan kansainvälistämiseksi yhteistyö eri maiden korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten kanssa lisää samoin markkinoiden laajuutta teknologian kehittämi-
sessä ja sen siirrossa. 

TEKNOLOGIAN SIIRRON 
JA KEHITTÄMISEN ONNISTUMISEN 
EDELLYTYKSET 

M ikkelin ammattikorkeakoulussa teknologian kehittäminen ja siirto 
sisällytettiin englanninkieliseen insinöörikoulutukseen kesäluku-
kaudella toteutettavaksi. Sopivia yhteistyökumppaneita koulutuk- 

sen järjestämiseen olisi ollut useita. Saksalla on laaja ja korkeatasoinen teol-
linen rakenne, ja tästä syystä yhteistyökumppaniksi valittiin saksalainen 
Steinbeis- säätiö. 

Kesälukukausi 

U lkomaalaisten määrä Mikkelin katukuvassa lisääntyy alkukesästä, 
kun Mikkelin ammattikorkeakoulun kesälukukausi alkaa. Ammatti-
korkeakoulussa on opiskelijoita lähes 40 maasta. Yhteistyö yli 300 

ulkomaisen korkeakoulun kanssa on mandollistanut laajan ja monipuolisen 
kansainvälisen toiminnan koulutuksessa, projekti- ja asiantuntij apalveluissa 
sekä soveltavassa tutkimustoiminnassa. Tärkeimmät yhteistyökorkeakoulut 
ovat Euroopassa, mutta toimivat suhteet on luotu myös Kaukoitään, Austra-
liaan ja Amerikkaan. 

44 



Englanninkielinen kesälukukausi on ollut vuodesta 1993 lähtien osa Mik-
kelin ammattikorkeakoulun koulutustoimintaa. Ammattikorkeakoulun eng-
lanninkielisten B.Eng. tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien opiskeli-
joilla kesälukukausi on ollut pakollinen. Myös huomattava määrä suomen-
kielisten koulutusohjelmien opiskelijoita suorittaa kesällä englanninkielisiä 
opintojaksoja; näin opiskeluaika lyhenee ja kielitaito paranee. 

Suomi ja erityisesti Mikkeli tarjoavat kesällä ulkomaalaisille parhaimmat 
puolensa. Mikkelin ammattikorkeakoulun kesälukukaudesta on tullut varsin 
tunnettu ja suosittu ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoiden kes-
kuudessa. Kesälukukausille onkin osallistunut vuosittain toista sataa ulko-
maalaisten yhteistyökorkeakoulujen vaihto-opiskelijaa. Kun ryhmässä opis-
kelee opiskelijoita monista eri maista ja maanosista, voidaan puhua moni-
kulttuurisesta oppimisympäristöstä. Tällaisessa oppimisympäristössä vierai-
den kulttuurien opiskelu tapahtuu automaattisesti. 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden lisäksi kansainvälinen kesälukukausi on 
tuonut Mikkeliin huomattavan määrän ulkomaalaisia opettajia. He ovat yh-
teistyökorkeakouluj en professoreita, yleensä tohtorin tutkinnon suorittanei-
ta oman alansa huippuasiantuntijoita. 

Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. 
Myös kesälukukauden kursseilla on osallistujia Mikkelin seudun yrityksistä 
ja yhteisöistä. Tekniikan alojen kurssit soveltuvat hyvin myös työssä käyvil-
le henkilöille. Kurssien suorittaminen parantaa englanninkielen taitoa, 
mutta myös ylläpitää ja syventää ammattitaitoa. 

Koulutusyhteistyön 
toteuttaminen 

Luennoitsijat 

yhteydenotot englantilaisiin, irlantilaisiin, ranskalaisiin, ruotsalaisiin, 
tanskalaisiin ja saksalaisiin korkeakouluihin johtivat saksalaisiin yli-
opistoihin ja ammattikorkeakouluihin indikoiden kahta merkittävää 

organisaatiota benchmarking- tyyppiseen toimintaan. Nämä olivat Frauen-
hofer- säätiö Miinchenissä ja Steinbeis- säätiö Stuttgartissa. Näistä Karlsru-
hen ammattikorkeakoulun suosituksen (Kondrad Adler) mukaisesti valittiin 
Steinbeis- säätiö. 

Steinbeis -säätiö on erikoistunut erityisesti teknologiakonsultointiin 
Baden-Wörtembergin alueella Saksassa. Säätiö on verkottunut koko alueel-
le siten, että lähes jokaisessa yliopistossa ja korkeakoulussa on säätiön yksik-
kö. Vuosia kestänyt toimintamallin rakentaminen on ollut alueelle menes-  
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tystarina. Säätiön kotipaikka, osaaminen ja kokemus antoivat edellytykset 
sopeuttavalle yhteiselle koulutustoiminnalle Mikkelissä. 

Steinbeis- säätiöstä tuli luennoitsija pitämään Research and Develop-
ment Management - ja Technology Transfer Management -opintojaksot. 
Luennoitsijat toivoivat etukäteen erityisesti yritysten edustajien osallistu-
mista opintojaksoille sekä yritysvierailuja yhteistyön tiivistämiseksi. Vuon-
na 1993 touko- heinäkuussa pidetyt kaksi kolmen viikon jaksoa herättivät 
myös Teknillisen korkeakoulun kiinnostuksen asiaan; opintojaksojen aineis-
to toimitettiin Otaniemeen. 

Ensimmäinen luennoitsija oli TUbingenin yliopiston kemian professori 
Hans Machleid. Hän oli työskennellyt vuosia Steinbeis- säätiölle sekä kon-
sultoinut lukuisia yrityksiä sekä tutkimus-, tuotekehitys- että teknologian siir-
toproj ekteissa. Hänen mukaansa sopivan kriittisen massan (yritys-, koulutus-
, rahoitus- ja henkilöstörakenne) muodostaminen ja muovaaminen alueelle 
antaisi edellytyksiä tutkimus-, kehitys- sekä teknologian siirtotoiminnan in-
tensiiviseen kehittämiseen alueella. 

Dipl. Ing. Jan Eric Bandera Steinbeis- säätiön keskuksesta oli luennoitsi-
j ana Technology Transfer Management kolmen viikon jaksossa. Hän vierai-
li opiskelijoiden kansa yrityksissä ja kävi läpi ulkomaisia ja paikallisia ta-
pauksia teknologian siirtomandollisuuksien selvittämiseksi. Näin saksalais-
ten ja mikkeliläisten yritysten välille syntyi useita yhteyksiä, joista monet 
johtivat pysyvään yhteistyöhön. 

Opiskelu 

Opintojen tavoitteena oli antaa opiskelijoille kuva eri teknologian siirron 
menetelmistä ja prosessista. Lisäksi tavoitteena oli luoda opiskelijoille kyky-
jä teknologian siirron prosessin kuvaukseen sekä tuote-, tuotanto- ja palve-
luteknologian siirron johtamiskäytäntöjen hallintaan. 

Sisältö koostui eri teknologian siirtomuodoista ja menetelmistä. Luotuja 
malleja testattiin yritystapauksilla, joissa vertailtiin eri ongelmia ja ratkaisu-
vaihtoehtoj a maailmantalouden, alueellisen talouden, yritysten sekä kon-
sulttien näkökulmasta. 

Opinnot muodostuivat luennoista, harjoituksista, yritystapauksista ja 
—vierailuista sekä tentistä, jotka kaikki olivat englanninkielisiä. Opiskelijan 
työmäärä oli 120 tuntia vastaten kolmea opintoviikkoa (4,5 ECTS), joista 
luentojen osuus harjoituksineen, yritystapauksineen ja —vierailuineen oli 60 
tuntia. Opiskelijan tuli hallita jotakin teknologian alaa sekä omata riittävä 
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muksena oli luennot materiaaleineen sekä osittain kirjallisuus: 
• Bolin, Richard L (editor): Technology Transfer & Management in 
Export Processing Zones, Flagstaff Institute 1998. 
• Olken, Hyman: Technology Transfer: How to Make It Work, a Manage-
ment Handbook, Olken Publications, 1998. 
• Unido/ITPD/TS/TAS: Manual on Technology Transfer Negotiation, 
1998. 

Kolmen viikon opintojakso sijoitettiin ensin aloitettavaksi juhannuksen 
jälkeen. Tämä käytäntö kuitenkin muutettiin elokuun alkuun, koska Keski-
Euroopan loma-aika oli tuolloin ja vierailevien luennoitsijoiden saatavuus 
oli Technology Transfer Management- jaksolle helpompi. Luennot olivat aa-
mupäivällä 9 — 12.15 eli kaksi puolentoista tunnin jaksoa vartin väliajalla 
sekä harjoitukset iltapäivällä 13.00 — 16.15 vartin väliajalla. Tämä intensii-
vijaksokäytäntö osoittautui sopivaksi alusta alkaen. 

Kesälukukauden opintojaksot toistettiin sellaisenaan aina vuoteen 2000 
asti. Tuon jälkeen Technology Transfer Management sisällytettiin opintojak-
soon Research and Development Management. 

Saksalainen näkökulma 

Alue ja sen yritykset 

S uomi ja Mikkeli oli Steinbeis- säätiön luennoitsijoille uusi ja siksi kiin-
nostava alueena. Intensiivinen kolmen viikon opintojakso merkitsi 
paitsi työtä, myös osittain lomaa varsinkin perheen ollessa mukana 

Mikkelissä. 

Mikkelin alueen keskisuurten yritysten lukumäärä ei ollut kovin suuri, 
joten kansainvälinen teknologian siirto oli mandollista vain rajoitetun yri-
tysmäärän kanssa. Alussa odotukset olivat suuremmat, koska alueen maan-
tieteellinen koko antoi erilaisen käsityksen yritysten määrästä. 

Ammattikorkeakoulu ja 
sen tarjoamat puitteet sekä valmistelu 

Jan Eric Banderan mukaan Karlsruhen ammattikorkeakoulun professori 
Kondrad Adler aloitti opintojakson valmistelut ja hoiti järjestelyt Peter 
Wittmannin ja Jan Eric Banderan kanssa. Jan Eric Bandera kertoi luentojen 
valmistelun olleen työlään. Steinbeis- säätiöllä oli valmista aineistoa, mut-
tei luentojen edellyttämässä muodossa. Asia kuitenkin kiinnosti Jan Eric 
Banderaa, sillä opintojakso voitiin toteuttaa useamman kerran eri vuosina. 
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Ammattikorkeakoulun työskentelyolosuhteet olivat hyvät ja suhteiden 
luominen muihin kollegoihin vaivatonta. Tutustuminen suomalaisiin oli 
myös yllättävän helppoa. Etelä-Suomi ja Mikkelin alue opittiin tuntemaan 
suhteellisen hyvin. 

Teknologian siirto opintojakson 
tavoitteet ja sisältö 

Tavoitteet asetettiin alussa liian korkealle, koska opiskelijoilla ei ollut riittä-
vää tietoa teknologian kehittämisestä ja sen siirrosta. Tavoitteita muokattiin 
myöhemmin sopiviksi ja sisältö muutettiin tavoitteiden mukaisesti. 

Teknologian siirto jaettiin kolmeen eri osa-alueeseen: 

1. Tekniikka 
tietäminen tekniikasta 
tulevaisuuden tekniikan tietäminen 
2. Keskisuurten yritysten aseman tietäminen 
niiden taloudellisen aseman tietäminen 
kokemus yrityksistä 
3. Teknologiakonsultin kokemus 

Luentomateriaalit ja alan vähäinen kirjallisuus sekä tutkimustulokset so-
vitettiin yhteen. 

Opiskelijat olivat hiljaisia ja arkoja eivätkä osallistuneet keskusteluihin. 
Tämä varmaan johtui englannin kielestä ja myös suomalaisesta mentalitee-
tista. Tämä aina kesti jonkin aikaa, ennen kuin "jää oli murrettu". Tavalli-
sesti toisella viikolla. 

Alussa opiskelijat olivat pääasiassa suomalaisia, mutta ulkomaalaisten 
osuus kasvoi vuosi vuodelta. Varsinkin venäläisten opiskelijoiden kiinnostus 
ja oppimisen halu oli suuri. Tämä johtui varmaankin siitä, että venäläiset 
opiskelijat olivat valikoituja. Kiinnostavaa oli, että he "ottivat mukaansa" 
suomalaiset ujot opiskelijat. Kansainvälinen ilmapiiri kannusti opiskelijoita. 

Tulokset 

Jan Eric Bandera ei ole ammatiltaan professori vaan teknologiakonsultti. 
Tämän vuoksi esimerkit ja yritystapaukset olivat tavallinen pedagoginen lä-
hestyminen opintoihin. Kokeiden järjestäminen alasta oli myös uutta, mutta 
harjoittelun jälkeen tämäkin sujui. Noin 40 opiskelijalle tämän järjestämi-
nen oli oma antoisa työnsä. 
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Opintojaksojen seurauksena opiskelijoita oli kolmena eri vuonna har-
joittelemassa puolen vuoden ajan Steinbeis- säätiön keskuksessa Stuttgartis-
sa. 

Yritysyhteistyö on jatkunut edelleen joidenkin yritysten kanssa suuntau-
tuen Saksan markkinoille. Yritysyhteydet olivat yleensäkin hyvät, vaikka 
Mikkelin alueella ei ollut kovin monta kansainvälisesti suuntautunutta yri-
tystä. Ne, jotka halusivat vuoropuhelua ja yhteyksiä käyttivät tilaisuutta hy-
väksi. 

Ekskursiot yrityksiin auttoivat opetuksessa ja yritysyhteistyössä. Tär-
keimmät vierailukohteet olivat japanilainen saha, Savcor Oy ja Rejlers Oy. 

Rahoitus 

Vuosien 1993 — 2000 aikana rahoituksen järjestäminen koulutusyhteistyölle 
ja koko kesälukukaudelle oli avainkysymys. 1993 — 1995 rahoitus järjestettiin 
pääasiassa EU:n Erasmus- järjestelmän, opintojaksoista tulleiden tulojen sekä 
Mikkelin kaupungin avustuksella. Suomen liityttyä EU:iin sen rakennera-
hasto (ESR)mandollisti koulutusyhteistyön rahoittamisen vuodesta 1996 
alkaen. 

Koulutusyhteistyö oli tosiasiallisesti täysin riippuvainen rahoituksesta. Ke-
sälukukauden budjetti ensimmäisinä vuosina oli 1,2 mmk (200 000 €), josta 
Research and Development Management sekä Technology Transfer Mana-
gement opintojaksojen osuus noin 10 % eli 120 000 mk (20 000 €). Yhteis-
työajatus oli hyvä, kunhan joku vain sen maksoi. 

Tulokset 

Technology Transfer Management sekä Research and Technology Manage-
ment opintojaksot Steinbeis- säätiön kanssa pidettiin vuosina 1993 —2000. 
Tämä on luonut luontevan jatkon saksalais-suomalaiselle koulutsyhteistyöl-
le. 

Vuosien 1993 — 2000 aikana keskimääräinen opiskelijoiden osallistuja-
määrä on ollut noin 40. Opintojaksoilla on ollut seitsemän eri luennoitsijaa. 
Noin puolet opiskelijoista on ollut ulkomaalaisia, joista eniten venäläisiä ja 
kiinalaisia. 

Koulutusvaikutusten arviointi on vaikea, sillä koulutuksen tulokset reali-
soituvat usein vasta vuosien kuluttua. Pysyvää yritysyhteistyötä on kuitenkin 
syntynyt kolmen yrityksen kanssa. 
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Ulkopuolisen rahoituksen väheneminen ja kesälukukauden painopisteen 
siirtäminen uusille koulutusaloille on vähentänyt rahoitusta. Tämä on vai-
kuttanut teknologian siirtoon liittyvän koulutuksen supistumiseen. 

Arviointi 

Vaikuttavuus on ollut merkittävää kansainvälistymisessä ja teknologian 
omaksumishalukkuudessa. Osallistujien ollessa Mikkelin alueen ulkopuolel-
ta suora paikallinen vaikutus on ollut melko vähäistä. Yritysyhteistyö on kui-
tenkin luonut lisäarvoa koulutusyhteistyöhön. 

Tietyillä teknologia-alueilla osaamisen kasvun ja tuottavuuden voidaan 
katsoa lisääntyneen alueella yritysyhteistyön vaikutuksesta. Alueen ulko-
puolisia vaikutuksia on vaikea arvioida. 

Loppulause 

Voidaan todeta, että Mikkeli ympäristöineen on luonut hyvät edellytykset 
teknologian kehittämiseen ja siirtoon liittyvälle saksalais- suomalaiselle kou-
lutusyhteistyölle kesälukukausien aikana. Tämän yhteistyön toivotaan säily-
vän ja laajentuvan myös tulevaisuudessa. •  

Lähteet 
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Ammattikorkeakoulujen 
asema globaaleilla 
koulutusmarkkinoilla 
Tilanneanalyysi 
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 e seuraamme nykyisin talouden globalisoitumisen dramaatti-
sia vaikutuksia yritysten rakenteisiin ja strategioihin aina nii-
hin seuraamuksiin asti, joita me välittömästi saamme huo-
mata yhteiskunnallisten turvajärjestelmien muutoksissa. Me 
näemme ne vaikeudet, joiden kanssa Saksa ja koko Euroop-
pa joutuu painiskelemaan yhä enenevässä määrässä. Euroo-

pan Unionin valtiot kilpailevat nopeasti kehittyvien, erityisesti Kaakkois-Aa-
sian maiden kanssa, joissa korkean taloudellisen kasvun ohella vallitsevat sa-
manaikaisesti alhaiset työttömyysasteet. Nämä maat pystyvät tänään hallitse-
maan täydellisen ketjun tutkimuksesta tuotekehittelyn kautta tuotantoon ja 
markkinointiin yhtä pätevästi kuin me, mutta usein oleellisesti alhaisemmil-
la kustannuksilla ja suotuisemmilla reunaehdoilla. Seurauksena tästä on Eu-
roopan kilpailukyvyn heikkeneminen ja usein myös pätevyyttä vaativien työ-
paikkojen menetys. Saksassa tilanne on sikäli erityisen ongelmallinen, koska 
90-luvun alussa jälleenyhdistymisen jatkoksi tuli erikoinen sisäinen suhdan-
netilanne, joka toi esiin talouden lisääntyvän globalisoitumisen ja markki-
noiden vapautumisen dramaattiset vaikutukset aluksi ajallisesti viivästyneenä, 
mutta sitten sitäkin repäisevämpänä. Tämän myötä ajauduttiin uudistussu-
vantoon, joka ulottuu verotuslakien uudistuksesta ja yhteiskunnallisista tur-
vajärjestelmistä opetustoimen alalle ja on johtanut lisääntyvään levottomuu-
teen ja osittaiseen alistumiseen yhteiskunnassa. Tämä saksalainen tilanne on 
huomattavan vastakohtainen sille optimismille, sitoutumiselle ja valmiudelle 
oman tulevaisuuden muotoilemiseen, jonka kokee vaikuttavalla tavalla Aa-
sian ja lisääntyvässä määrin Etelä-Amerikan maissa. 

Usein saa sen vaikutelman, että keskustelu talousalueesta tärväytyy puh-
taaksi keskusteluksi kustannuksista. Minun mielestäni aliarvioidaan sitä mer-
kitystä, mikä lankeaa koulutus- ja tiedejärjestelmälle kasvavan taloudellisen 
globalisoitumisen myötä ja teollisuusyhteiskunnan muuttuessa tieto- ja pal-
veluyhteiskunnaksi. 

'Professori Dr. h.c. Dietmar von Hoyningen -Huene on Baden-Wörttembergin ammatti-
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Talouden globalisoitumisen jälkeen seuraa nyt koulutusjärjestelmien glo-
balisoituminen. 

Meillä on globaalit markkinat sivistyksen ja koulutuksen alalla. Verrattu-
na muihin maihin Saksa on menettänyt dramaattisesti vetokykyisyyttään 
tällä kansainvälisellä sektorilla. 

Ulkomaisten opiskelijoiden kokonaismäärä Saksan korkeakouluissa on 
noussut jatkuvasti viime vuosikymmeninä. Heidän lukumääränsä' 187.000 
vuonna 2000 ansaitsee kuitenkin selvennyksen. Noin 33 prosenttia on ns. 
"Bildungsinländer":eitä (Opiskelijat, joilla ei ole Saksan kansalaisuutta, mutta 
jotka ovat saavuttaneet korkeakoulukelpoisuutensa Saksan liittotasavallassa 
tai saksalaisessa koulussa ulkomailla. Näiden joukossa on ennen kaikkea Sak-
saan muuttaneiden vierastyöläisten lapset, jotka ovat syntyneet Saksassa ja 
myös käyneet koulun Saksassa, mutta joilla ei kuitenkaan Saksan kansalai-
suutta.). 

Ulkomaiset opiskelijat tulevat valtaosaltaan muutamista maista: 

Turkki 	 23.762 
Puola 	 8.181 
Kreikka 	 7.708 
Iran   7.071 
Italia 	 6.547 
Kiinan  kansantasavalta 	 6.526 

Ranska 	 6.204 

Itävalta   6.106 
Venäjä 	 5.946 

Marokka 	 5.699 

Espanja 	 5.344 

Tässä ryhmässä ovat ensi sijoilla valtiot, joiden osuus "Bildungsinlände-
reistä" (joita tähän saakka ei ole erikseen tilastoitu) on suurin. USA:sta tu-
levien opiskelijoiden määrä on laskenut vuoden 1992 korkeimmasta määräs-
tä 4.436 vuoteen 1999 mennessä 3.576:een. Länsi-Eurooppalaisten opiskeli-
joiden lukumäärä EU:n ohjelmien puitteissa on kehittynyt hyvin, 28.008:sta 
(v.1992) 43.330:een (v.1999). Voimakkaampi opiskelijoiden lisäys tulee 
viime aikoina keski-, itä- ja kaakkoiseurooppalaisten valtioiden osalle. Vuo-
desta 1992 vuoteen 2000 on afrikkalaisten opiskelijoiden lukumäärä kaksin-
kertaistunut 17.700:een, jossa Marokko (5.699) ja Kamerun (3.628) valtaa-

1 Bundesministerium föl' Bildung und Forschung, Grund- und Strukturdaten, 2000/2001, 
Bonn 2001, S. 204/205. 
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vat suurimman osuuden tässä ryhmässä. Sitä vastoin Aasiasta tulevien opis-
kelijoiden (17.704; ilman Irania, Kiinaa, Koreaa) ja latinalaisesta Amerii-
kasta tulevien opiskelijoiden (3.864) kokonaismäärä pysyttelee matalalla ta-
solla. Indonesialaisten lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
laskenut. Erityisesti aasialais-tyynenmeren alueen kasvualueiden opiskelijat 
menevät opiskelu- ja ammatillisessa koulutustarkoituksessa ennen kaikkea 
USA:han, nykyisin myös Australiaan ja osittain Japaniin. 

Ajatuksia herättää myös tosiasia, että tieteen jälkikasvun vaihdon suhteen 
Saksasta, verrattuna johtaviin teollisuusmaihin on tullut pikemmin vienti-
kuin tuontimaa. Ulkomailla jatkopätevöitymistä hankkivien nuorten saksa-
laisten tieteenharjoittajien lukumäärä on suurempi, kuin meille saapuvien 
ulkomaisten vastaavien nuorten. 

Tuloksena voidaan siis pitää, että yhä vähemmän opiskelijoita on tulossa 
dynaamisesti kehittyviltä kaakkois-aasian ja eteläameriikan alueilta ja siten 
on käytettävissä liian vähän Saksassa opin saaneita näille nopeasti kasvaval-
le markkinoille. Vientimaana Saksa on pudonnut erityisen paljon kansain-
välisessä vuorovaikutuksessa näiden maiden kanssa kilpailu- ja yhteistyöti-
lanteesta yhteistyökumppanuussuhteiden ja yhteydenpitoasteelle. Ilmeisesti 
toiminnan rasittamat yhteistyösuhteet toimivat käytännössä ennen kaikkea 
silloin, jos osapuolilla on toisiinsa verrattavat koulutuskokemukset ja he ovat 
jo koulutusvaiheessa tutustuneet toistensa kulttuureihin. 

Tästä syystä on tärkeää tunnistaa näiden ongelmien perustat ja kehittää 
sekä tutkia välineitä ja visionäärisiä malleja niiden ratkaisemiseksi korkea-
koulujen rakenneuudistuksesta käytävän keskustelun yhteydessä. 

Syitä opiskelunormien puutteelliseen 
hyväksymiseen Saksassa 

S iihen, että opiskelu Saksassa ei houkuttele aasialaisia nuoria ja tulisi 
myös meidän saksalaisille opintoja aloittaville jälleen vetovoimaisem-
maksi, on johdettavissa koko joukko tekijöitä. 

• Ensi aluksi täytyy tunnustaa kielikynnys oleelliseksi esteeksi. Nyky-yh-
teiskunnan yleiskieli on sekä taloudessa, että myös tieteessä englanti. 
Englantia hallitsevat opiskelusta kiinnostuneet yleensä jo ennen kuin he 
ryhtyvät USA:ssa opiskelemaan. Halukkaiden, jotka aikovat opiskella 
Saksassa, täytyy ensin oppia saksankieltä ja vaikka he ovatkin läpäisseet 
Goethe-instituutin kuuden kuukauden saksankurssin menestyksekkäästi, 
he eivät yleensä vielä pysty seuraamaan luentoja. Kokemuksen mukaan 
kestää suunnilleen vuoden ennen kuin ulkomaalainen osaa riittävästi sak- 
saa seuratakseen opetustilanteita. Saksa ei ole nykyisin siinä asemassa, 	53 



Kestää 

suunnilleen 

että se pystyisi tekemään saksankielen 
opiskelun ulkomailla vetovoimaisemmaksi. 
Ulkomailla sijaitsevien saksalaisten koulu-
jen järjestelmää, jossa saksalaisten diplo-
maattien ja liikemiesten lasten ohella 

vuoden ennen kuin myös lisääntyvässä määrin näiden maiden 
eliitin lapset opiskelevat, ei laajenneta. 
Lukuisia Goethe-instituutin laitoksia sulje-
taan, instituution, jonka täydellinen nimi 
kuuluu "Goethe-instituutit saksankielen 
viljelyä varten ulkomailla ja kansainväli-
sen kulttuuriyhteistyön edistämiseksi". 

Sikäli on vain johdonmukaista, että 
liittovaltion koulutus- ja tutkimusministe-
riö edistää erityisohjelman puitteissa kan-
sainvälisesti suuntautuneiden koulutusoh-
jelmien kehittämisen mallikokeiluja. Näi-

den koulutusohjelmien on täytettävä tietyt reunaehdot ja näissä koulutusoh-
jelmissa on oltava opiskelijoina puolet saksalaisia ja puolet ulkomaalaisia. 
Saksankielen ohella opetusta on annettava jollakin vieraalla kielellä, yleen-
sä englanniksi. 

Taloudellisen yhteistyön ministeriön järjestämillä päivillä olivat brasi-
lialaisen koulutusvaliokunnan presidentti Baeta Neves, samoinkuin Kame-
runin Yaounden pedagogisen korkeakoulun presidentti Ndong yhtä mieltä 
siitä, että kielivaikeudet ovat mielellään voitettavissa, jos vain opiskelijalla 
on Saksassa tapahtuvaan opiskeluun motivaatiota ja innostusta. Jos innostus 
ei riitä, vaikkakin saksalaisella korkeakoulututkinnolla yhä vielä on korkea 
arvostus ovien avaajana, täytyy ilmeisesti olla olemassa koko joukko muita 
esteitä. 

• Suurin vaikeus on koulu- ja korkeakoulujärjestelmien eroissa. Näissä on 
kyse ensiksi koulutusj ärj estelmien erilaisesta tavoitteenasettelusta ja toi-
seksi erilaisista rakenteista ja tutkintojen arvoista. Saksassa — varsinkin 
yliopistoissa — pannaan enemmän arvoa itsensä tuntemiseen, itsekasva-
tukseen ja tavoitteettomaan tutkimukseen. Sitä vastoin erityisesti kehi-
tysmaista tulevat opiskelijat kiinnittävät huomionsa siihen hyötyyn, 
jonka he toivovat saavuttavansa nopeammin ja suoraan hyvin organi-
soidun oppimisen ja tarkoituksenhakuisemman tutkimuksen seurauksena. 
Sitä vastaavasti ovat hyvin muodostetut opintojen rakenteet vertikaali-
sesti eriytyneeltä perusopintojen pohjalta j atko-opintorakennelmineen 
vakiintuneet käyttöön myöntäen Bachelor-, Master- ja PhD-arvoja. 

ulkomaalainen 

osaa riittävästi 

saksaa 

seuratakseen 

opetustilanteita 
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Meillä Saksassa on sitä vastoin horisontaalisesti eriytynyt yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen järjestelmä. Se myöntää tutkinnoissa arvoja, jotka 
ovat samanarvoisia mutta erilaisia. Tämä järjestelmä — ja vielä monimutkai-
sempi ranskalainen järjestelmä — on kansainvälisesti suurin piirtein tunte-
maton. Anglosaksilaisittain rakennettu malli on Japanissa, Australiassa ja 
nyttemmin myös Aasiassa vallitsevana. Tuloksena tästä on rajoittava vasta-
vuoroinen opintosaavutusten hyväksyminen ja porrastus sekä puutteellinen 
saksalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla. Tämän lisäksi tulevat 
verraten pitkät ja etukäteen määrittelemättömät opiskeluajat, jotka katso-
taan haitallisiksi ja tarpeettomiksi. 

• Liian kauan saksalaisten korkeakou-
lujen asioita ovat käsitelleet ja niille 
avustuksia jakaneet alemmat viranomai-

set. Kilpailu parhaista opiskelijoista ja 
pätevimmästä henkilöstöstä samoin 
kuin varoista on ollut vuosikausia aka-
teemisen keskustelun kohteena. Pri-
määrinen, määrällisiin parametreihin 
perustuva valtion avustus ja yksityista-
loudellisten elementtien puute on joh-
tanut siihen, että Saksan korkeakoulut 
ovat kokemattomia niin kansallisessa 
kuin varsinkin kansainvälisessä koulu-
tuksen markkinoinnissa. Ulkomaisille 
korkeakouluille on menestyminen kil-
pailussa ulkomaisista opiskelijoista tu-
lolähde. Sen takia ne tarjoavat aktiivi-
sen informaation ja "paikallisen" edus- 
tuksen ohella myös suoria keskusteluja yksittäisille opiskelijoille var-
teenotettavina asiakkaina sekä erityisjärjestelyjä opiskeluedellytyksille ja 
apua asioiden hoidossa. 

Kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla vallitsee kova kilpailu parhaista sti-
pendiaateista. Näitä markkinoita hallitsevat USA, Iso-Britannia, Australia, 
Alankomaat ja Japani. USA:ssa arvioidaan yksistään ulkomaisten opiskeli-
joiden kouluttamisesta saatavat tulot 5 miljardiksi euroksi. Tällöin eivät 
nämä suorat tulot ole edes tärkeintä. Suuruusjärjestyksessä tuottoisampia, jos-
kin vaikeasti mitattavia, ovat epäsuorat vaikutukset. Ne ovat tulosta siitä ti-
lapäisestä tai jatkuvasta kaikkein terävimmän jälkikasvupotentiaalin imu-
roinnista kaikista maailman maista, joka koristaa amerikkalaisten Nobelin 
palkinnon saajien listaa. Mutta ennen kaikkea ovat korvaamattoman arvoi-
sia ulkomaisiin johtotason eliitteihin rakennetut monet tiiviit yhteydet, "big 
boys network". 
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Voidaan siis pitää kiinni seuraavasta: 

Saksalaisissa korkeakouluissa ei ole pitkään aikaan ollut olemassa te-
hokkuuteen suuntautunutta muutoskulttuuria muuttuvien koulutus-
markkinoiden sekä taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuvien muuttu-
vien vaatimusten huomioonottamiseksi. 

Jos edellä olevien harkintoj en perusteella tunnustaa, että tosin saksalaiset 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat kansainvälisesti hyvässä maineessa, 
mutta eivät juuri enää ole kuten menneinä aikoina kaikkialta maailmasta tu-
levan tieteellisen jälkikasvun Mekka ja että koulutusalueen ongelmatiikka on 
yhteydessä suoraan myös talousalueen kehitykseen, on välttämätöntä ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotta Saksa saa jälleen kilpailukykynsä näillä globaaleilla 
koulutusmarkkinoilla. 

Toimenpiteitä saksalaisen 
koulutusalueen vetovoiman parantamiseksi 

K irjoituksessaan "21. vuosisadan korkeakoulut"' silloinen liittovaltion 
koulutus-, tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeri tohtori Röttgers ke-
hitteli ajatustaan seuraavasti: 

Saksan korkeakoulujärjestelmä täytyy uudistaa rakenteellisesti ja sisällöl- 
lisesti tehokkuuden, kilpailukyvyn ja itseohjautuvuuden sisäisistä syistä joh-
tuvien puutteiden takia. 

Tämän lisäksi tulee kansainvälisestä kehityksestä johtuvia tärkeitä syitä, 
jotka teroittavat mieliin sopeutumista lyhyempiin opiskeluaikoihin ensim-
mäisen pätevöittymistutkinnon saavuttamisessa, opintosaavutusten tunnus-
tamista ja tutkintojen arvojen kansainvälistä yhteensoveltuvuutta. Tätä so-
peuttamista ei tule yksityiskohtaisesti säädellä valtion taholta, vaan kehittää 
kilpailussa kaikkien korkeakoulujen kanssa. Valtiollisen lainsäädännön täy-
tyy kuitenkin tehdä mandolliseksi tämä kilpailu opiskelijoista, pätevästä hen-
kilöstöstä, rahoituskeinoista ja tehokkuuden tunnustamisesta ja antaa sille 
alkupotku. 

Ei ole todennäköisesti mielekästä aloittaa uudestaan 70- luvulla kauan 
aikaa käytyä mutta hedelmätöntä keskustelua iskusanalla "pikakoulutusoh-
jelmat" uudesta valtiollisesti järjestetystä ja "kerta heitolla" käyttöönotetta-
vasta yhtenäisjärjestelmästä. Mutta kaikille korkeakouluille tulisi kilpailun 
keinoin antaa mandollisuus kehittää vähintään 3 vuotta kestäviä lyhyitä kou-

1  Hochschulen ffir das 21. Jahrhundert, Grundsatzpapier zur Novelle des HRG, 
Dr. J. Riittgers, Bonn, 1977. 
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lutusohjelmia (Bachelor). Tämän jatkoksi kehitettäisiin aina 2 vuoteen kes-
täviä koulutusohj elmia, joille myönnettäisiin "Master"-tutkinnon arvo, ja 
joka suuntautuisi kansainvälisen käytännön mukaan. Saksan korkeakoulu-
lainsäädäntö tulisi täten ilmeistä tarvetta vastaan muotoilemalla asian oman 
oikeuskäytännön puitteissa ja ei enää ohjaisi asiasta kiinnostuneita jo nyt pal-
jon käytetylle sivutielle hankkimaan sellaisia tutkintoja, jotka ylikuormitta-
vat ei aina ensi sijassa laatutietoisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Kan-
sainvälisessä, myös nykyaikaisen tietoliikenne- ja mediatekniikan kehittymi-
sen myötä syntyneessä lisääntyvässä määrin avoimemmassa järjestelmässä, 
jossa ulkomaiset oppiarvot kansainvälisten sopimusten kautta ovat tunnus-
tettuja myös Saksassa, merkitsisi tästä mandollisuudesta luopuminen kilpai-
luhaittaa Saksan korkeakouluille." 

Käy ilmi, että nämä pohdinnat ovat tulleet erääksi pääkohdaksi muutet-
taessa korkeakoulupuitelakia vuonna 1999. 

Oleellisia johtavia elementtejä uudessa korkeakoulupuitelaissa, joka tällä 
hetkellä on osavaltioiden käsittelyssä konkretisoitavissa joukoksi korkeakou-
lulakej a, ovat: 

• korkeakoulujen autonomian vahvistaminen muuttamalla johtoelimiä 
ja perustamalla korkeakouluneuvoston 
• toiminnan tehokkuutta huomioonottava valtion varojen jako 
kokonaistalousarvion puitteissa 
• kustannus — tehokkuuslaskelman käyttöönotto ja resurssien sisäinen 
jako koulutusaloille tehokkuus- ja laatunäkökohtien mukaan. 

Korkeakoulujen organisointia koskevien reunaehtoj en muutoksen ohella, 
jotka ovat johtaneet laajoihin ja usein kipeisiin muutosprosesseihin korkea-
kouluissa, on ennen kaikkea merkittävää, että uuden korkeakoulupuitelain 
§ 19:ssä sanotaan: 

"Kokeilutarkoituksessa voidaan perustaa koulutusohjelmia , jotka johtavat 
Bachelor- tai Bakkalaureusarvoon ja Master- tai Maisterinarvoon." 

Opetusministerikonferenssin päätöksessä 5.3.1999 todetaan täydentävästi: 1  
• Bachelor- ja Masterkoulutusohjelmia voidaan perustaa sekä yliopistoi-
hin ja niitä vastaaviin korkeakouluihin että myös ammattikorkeakoului-
hin asettamatta kyseenalaiseksi näiden korkeakoulutyyppien erilaisia 
koulutustavoitteita. 
• Ohjeelliset opiskeluajat Bachelor- ja Masterkoulutusohjelmia varten 
käyvät ilmi HRG-lain § 19:n kohdista 2 — 5 ja ovat vähintään kolme ja 
korkeintaan neljä vuotta Bachelorkoulutusohjelmille sekä vähintään yksi 
ja korkeintaan kaksi vuotta Masterkoulutusohjelmille. 

Beschluss der 285. KMK vom 05.03.1999: "Strukturvorgaben för die Einföhrung von 
Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengängen, Bonn, 1999. 	 57 



• Bachelor on itsenäinen ammattiin pätevöittävä tutkinto. Bachelorkou-
lutusohjelmia voidaan tästä syystä perustaa myös silloin, kun korkeakou-
lussa ei voida järjestää vastaavaa Mastertutkintoa. 
• Pääsyehtona Masterkoulutusohjelmiin on joka tapauksessa ammattiin-
pätevöittävän ensimmäisen opiskeluasteen suoritus. Sitä paitsi opiskelu 
Masterkoulutusohjelmassa voidaan tehdä riippuvaksi muista erityisistä 
pääsyehdoista. Osavaltiot voivat pidättää itsellään pääsyehtojen hyväk-
synnän. 
• Diplomi (FH) vastaa kansainvälisessä vertailussa nelivuotista Bachelor 
— arvoastetta, Diplomi- ja Maisteritutkinnot yliopistoissa Masteria. 
• Mastertutkinnot yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa oikeuttavat 
periaatteessa promootioon. 

Nämä uudet mandollisuudet ovat johtaneet siihen, että jo lokakuuhun 
2002 mennessä on perustettu 1416 tämän laatuista kansainvälisesti suuntau-
tunutta koulutusohjelmaa Saksan korkeakouluihin. Ne jakaantuvat 665 
Bachelor-tutkintoon ja 751 Master-tutkintoon johtavaan koulutusohj el-
maan. Ammattialoittain tarkasteltuna painopiste on insinööritieteissä 435 
koulutusohj elmallal 

Viime aikojen kehityksen valossa korkeakoulureformien suuntaus EU-
maissa seuraa samaa trendiä. Euroopan 33 opetusministerin yhteisessä tie-
donannossa 19.6. 1999 Bolognassa sovittiin seuraavista mielenkiintoisista ke-
hittämisen tavoitteista 2 : 

"Me vahvistamme tukemme Sorbonnen julistuksessa esitetyille yleisille 
periaatteille ja tulemme koordinoimaan toimenpiteitämme saavuttaa lyhyel-
lä aikajänteellä, joka tapauksessa kolmannen vuosituhannen ensimmäisen 
kymmenen vuoden aikana ne seuraavassa luetellut tavoitteet, joita me pi-
dämme ensiarvoisen tärkeinä eurooppalaisen korkeakoulualueen luomiseksi 
ja eurooppalaisten korkeakoulujen suosimiseksi maailmanlaajuisesti.  

Järjestelmän käyttöönotto, joka perustuu pääasiassa kahteen pääopiskelu-
kokonaisuuteen: opiskelukokonaisuuteen, joka päättyy ensimmäiseen tut-
kintoon (undergraduate) ja opiskelukokonaisuuteen, joka voi tapahtua en-
simmäisen tutkinnon jälkeen (graduate). Säännönmukainen edellytys pääsy-
vaatimukselle jälkimmäiseen opiskelukokonaisuuteen on ensimmäisen opis-
kelukokonaisuuden hyväksytty suoritus, joka kestää vähintään kolme vuotta. 
Ensimmäisen opiskelukokonaisuuden jälkeen saavutettu tutkinto on todiste 
eurooppalaisille työmarkkinoille kelvollisesta pätevyystasosta. Toisen opiske- 

Angaben nach dem HRK-Hochschulkompass (www.hochschulkompass.de ) 
2  Der Europäische Hochschulraum. Gemeinsame Erklärung der Europäischen 
Bildungsminister, 19. Juni 1999, Bologna. 
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lukokonaisuuden pitäisi päätyä, kuten monissa Euroopan valtioissa on käy-
täntönä, Master-arvoon ja/tai promootioon." 

Tilanne voidaan esittää kaaviona seuraavasti: 

Kuva 1: Pätevyystasot ja —profiilit insinöörikoulutuksessa 

Yksittäin käsitellen aiheutuu erilaisille korkeakoulutyypeille seuraavia on-
gelmia: 

• Yliopistojen täytyy suorittaa huomattavia opintojen uudistamisprosesse-
ja, kun ne ottavat käyttöön työmarkkinoiden hyväksymän ammattiin 
pätevöittämän Bachelortutkinnon. 
• Ammattikorkeakoulujen täytyy suorittaa huomattavia ponnistuksia, 
kun ne ottavat käyttöön Masterkoulutusohjelman, koska tämä tutkinto 
on korkeammalla tasolla kuin ammattikorkeakoulujen tähän saakka tar-
joamat diplomikoulutusohjelmat. Monet ammattikorkeakoulut ovat ny-
kyisin korkeatasoisia ja omaavat siten potentiaalin kehittää painopiste-
alueilla menestyksekkäästi sellaisia koulutusohjelmia osaksi yhteistyönä 
toisten korkeakoulujen kanssa. 

Kansainvälisen yhteensopivuuden parantamisen ohella, joka on seuraus-
ta näiden uusien opiskelurakenteiden ja tutkintojen käyttöönotosta ja pa-
rantaa siten opiskelijoiden liikkuvuutta, saavutetaan seuraavia tavoitteita: 
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• opintojen uudistusprosessin käyttöönotto, moduuleiden rakentaminen, 
Credit Point — järjestelmän käyttöönotto, valinnainen suuntautuminen 
• välitetään mandollisimman monille nuorille ensimmäisen ammattiin 
pätevöittävän tutkinnon avulla tieteelliset perusteet menestyksekkäälle 
ammatissa edistymiselle 
• opiskeluajoista realistinen kiinnipitäminen korkeakouluissa, 
opiskeluaikojen lyheneminen, opintonsa keskeyttäneiden lukumäärän 
pieneneminen 
• toisella tutkinnolla — mikäli soveltuvuus ja motivaatio riittävät 
— antaa optioita edelleen jatkuvalle ammatilliselle syventymiselle 
tai myös tiedon leventämiselle ja tutkimukseen suuntautuvalle 
pätevöitymiselle 
• tutkinnon päätöksen / jatko-opiskelun leikkauskohdan uudelleen 
organisointi Master — koulutusohjelmien sopivalla rakentamisella. 

Että tulisi selväksi se, että uusien porrastettu] en tutkintojen käyttööno-
tossa ei ole kysymys ainoastaan opintojen kansainvälisen yhteensopivuuden 
luomisesta — tällöin puhun yhteensopivuudesta enkä, kuten monet sekoitta-
vat, kopioinnista — vaan tässä on kysymys koko joukosta tarpeellisista opis-
keluun liittyvistä uudistusprosesseista, joita olen hahmotellut. 

Tänään voidaan todeta, että vaivannäkö ja toimenpiteet saksalaisten kor-
keakoulujen vetovoimaisuuden kohottamiseksi kantavat jo hedelmää. Näin 
voitiin Saksassa opiskelevien ulkomaalaisten lukumäärä nostaa 175.000:sta 
(v.1999) 187.000:een (v.2000). Monista maista saapuvien määrä on noussut 
suorastaan ponnahtaen. Esimerkiksi Kiinasta n. 40%, Intiasta n.27% ja Ve-
näjältä n. 17,5%. 

Loppuhuomautus 

S aksan korkeakouluissa tapahtuu nykyään laajoja muutosprosessej a, 
jotka on pannut alulle uusi korkeakoululainsäädäntö. Tässä yhteydessä 
keskustellaan julkisuudessa intensiivisesti myös kysymyksestä miten 

Saksa opiskelumaana voidaan tehdä vahvasti vetovoimaisemmaksi ulko-
maisille opiskelijoille ja tieteenharjoittajille. Tämän keskustelun taustana on 
tosiasia, että joistakin maista, erityisesti taloudellisesti kasvavalta aasialaisel-
ta tyynenmeren alueelta tulevat opiskelijat ovat aliedustettuina Saksan kor-
keakouluissa. 

Korkeakoululainsäädännön uudelleen muotoilun yhteydessä Saksan kor-
keakouluille annettiin laaja autonomia ja yritystoiminnan luontoinen suun-
tautuminen sekä tehtiin mandolliseksi kehittää porrastetut koulutusohjel- 
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makonseptit Bachelor- ja Mastertutkintoineen. Tämä tarjoaa suuria mandol-
lisuuksia ennen kaikkea ammattikorkeakouluille, joiden rakenteet viittaavat 
samankaltaisuuksiin ameriikkalaisen opiskeluj ärj estelmän kanssa, hankkia 
menestykselliset asemat lisääntyvässä globaalissa kilpailussa sekä myös kan-
sallisella tasolla kehittää rakentavasti suhteitaan yliopistoihin. • 
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Klaus Illerhaus' 

Opetusministeri- 
konferenssi' 

Tehtävät ja merkitys 
Saksan duaalisessa 
ammattikoulutuksessa 
Yhteistyötä federalistisessa 
järjestelmässä koulutuksen ja kulttuurin alalla 

S
aksan liittotasavalta on liittovaltio, jossa sekä yhteisellä valtiol-
la, että jäsenvaltioilla, se on 16 osavaltiolla on valtion tunnus-
merkit. Osavaltioiden tunnusmerkkien ydinelementteihin kuu-
luu perustuslain mukaan ensisijainen vastuu koulutuksesta, tie-
teestä ja kulttuurista'. Periaatteessa tämä tarkoittaa jokaisen osa-
valtion omavastuuta sivistys- ja kulttuuripolitiikastaan. Toisaal-

ta osavaltiot kantavat samalla yhteisvastuuta valtiokokonaisuuden puolesta, 
ja tämä valtiollinen yhteisvastuu oikeuttaa ja velvoittaa ne yhteistyöhön kes-
kenään ja yhteiseen vaikuttamiseen liitossa. Tämän yhteistyön koordinoimi-
seksi osavaltiot ovat jo ennen liittotasavallan perustamista vuonna 1948 , pe-
rustaneet osavaltioiden opetusministereiden pysyvän konferenssin. Se on 
koulutuksesta ja kasvatuksesta, korkeakouluista ja tutkimuksesta sekä kult-
tuuriasioista vastaavien osavaltioiden ministereiden tai senaattorien yhteen-
liittymä ja se perustuu osavaltioiden yhteiseen sopimukseen. 

Opetusministerikonferenssin oleellinen tehtävä muodostuu siitä, että 
konsensuksen ja yhteistyön avulla varmistetaan koko Saksassa opetusta tai 
koulutusta saaville, opiskelijoille, opettajille ja tieteen parissa työskente-
leville suurin saavutettavissa oleva liikkumamandollisuus. Tarpeellinen 
koordinointi tapahtuu yleensä suositusten, sopimusten tai valtiosopimusten 

'Diplom-Volkswirt Klaus Illerhaus toimii Saksan liittotasavallan osavaltioiden opetusminis-
tereiden pysyvän konferenssin sihteeristössä ammatillisen koulutuksen sektorin johtajana. 
2  Tämän artikkelin suomennoksessa termeistä "Kultusministerium tai Kultusminister-
konferenz" käytetään meille vakiintuneen tavan mukaan termejä "Opetusministeriö tai ope-
tusministerikonferenssi", vaikka ne nimenä tarkoittavatkin ainoastaan osaa vastaavien sak- 
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avulla. Opetuslaitoksen suuremman suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden 
edistämisen mielessä yksityiskohtaisiin säätelyihin ei mennä. Yhteisesti so-
vittujen normien täytyy antaa tilaa myös innovaatioille. 

Opetusministerikonferenssi on samalla osapuolten yhteistyön työväline 
osavaltioiden ja liittotasavallan välillä, erityisesti välttämättömässä yhteis-
toiminnassa liittotasavallan ja osavaltioiden välillä ulospäin suuntautuvassa 
kulttuuripolitiikassa, samoin kuin kansainvälisessä ja eurooppalaisessa yh-
teistyössä opetustoimen ja kulttuuriasioiden alalla. Tämä koskee myös Saksan 
ammatillista koulutusta. Tässä yhteydessä liittovaltio vastaa yrityksissä ta-
pahtuvan koulutuksen säätelystä, kun taas opetus ammattikouluissa lankeaa 
osavaltioiden vastuulle. 

Duaali-ammattikoulutuksen 
järjestelmä 

Ammatillinen ensikoulutus sillä tasolla, jolla ammattitaitoa vaativa 
tehtävä itsenäisesti suunnitellaan, toteutetaan ja tarkastetaan tapah-
tuu Saksassa pääasiassa talouselämää varten niin kutsutussa duaali- 

järjestelmässä. Tämän ohella on myös muita ammattikoulutuksen muotoja, 
joista pääryhmän muodostavat kokoaikaiset ammattikoulut. Nämä ovat osa-
valtioiden koulutussäädösten alaisia. 

Enemmän kuin 60% ikäluokasta suorittaa ammattikoulutuksen duaali-j är-
jestelmässä, jossa koulutus jakaantuu yrityksen ja osa-aikaisen ammattikoulun 
kesken. Painopiste on yrityksessä annettavassa käytännön kokemukseen pe-
rustuvassa taitojen kouluttamisessa. Ammattikoulussa tapahtuu systemaatti-
nen, teoriapohjainen opetus. Tämän kahteen opetuspaikkaan, yritykseen ja 
osa-aikaiseen ammattikouluun perustuvan tehtäväjaon pohjana on vastuu-
alueiden järjestelmä sekä päätöksenteko- ja osallistumisrakenne, joka käsit-
tää liittovaltion, osavaltiot, työnantajat, työntekijäjärjestöt ja ammattikou-
lutuspedagogit 4 . Lakisääteiset perusteet muodostavat pääasiassa ammattikas-
vatuslaki, käsityöjärjestys, ammattikoulutuksen edistämislaki sekä osavaltioi-
den koululait. 

Ammattikasvatuslain mukaan ammatillisen koulutuksen on välitettävä 
laaj a-alainen ammatillinen peruskoulutus sekä korkealaatuisen ammatillisen 
toiminnan harjoittamiseen välttämättömät pätevyydet. Itse koulutus tapah-
tuu hyväksytyissä koulutusammateissa, jotka peittävät talouselämän ja hal-
linnon tehtävä- ja toiminta-alueiden kelpoisuusvaatimukset. Tämän lisäksi 
koulutuksessa valmennetaan ammatilliseen liikkuvuuteen ja ammatissa ta-
pahtuvaan teknis-organisatorisen edistyksen hallintaan. Koulutuksen kesto 
duaali-järjestelmän ammateissa on ylivoimaisesti suurimmalta osaltaan kolme 
vuotta, muutamissa ammateissa kolme ja puoli vuotta. Yrityksessä tapahtuva 

63 



koulutus perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen yrityksen ja koulutet-
tavan välillä. Oikeudet ja velvollisuudet kummallekin osapuolelle on säädet-
ty laissa. Muita pääsyvaatimuksia ei ole; ainoastaan yleissivistävän koulun 
käynti. Tosiasiassa kuitenkin vaativimpiin ammatteihin koulutukseen ha-
keutuminen on realistista vain niillä hakijoilla, jotka ovat suorittaneet yleis-
sivistävässä koulussa vaativamman tason. Yrityksessä tapahtuvan koulutuk-
sen valvonta ja päättökokeiden järjestäminen kuuluu teollisuus-, kauppa- ja 
käsityökamareille. 

Koulutettavat, jotka ryhtyvät yleissivistävän koulun käytyään ammatti-
koulutukseen duaali-järjestelmässä, velvoitetaan käymään osa-aikaista am-
mattikoulua 12 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu koulutusammateittain jär-
jestetyissä luokissa siten, että ammattialakohtainen opetus käsittää yleensä 8 
tuntia ja ammattialat ylittävä opetus yleensä 4 tuntia viikossa. Ammattiala-
kohtainen opetus perustuu opetusministerikonferenssin laatimiin opetus-
suunnitelman perusteisiin', ammattialat ylittävässä opetuksessa jatketaan 
yleissivistävässä koulussa aloitettua opetusta saksankielessä, yhteiskuntaopis-
sa, uskonnossa ja urheilussa ottamalla tällöin huomioon niiden suhde amma-
tilliseen koulutukseen. Opetussuunnitelmat tässä ammattialat ylittävässä 
koulutuksessa laatii kukin osavaltio omavastuullisesti. 

Ammattikoulussa suoritettavan opetuksen organisoinnista sopivat koulut 
yritysten kanssa. Opetus voidaan jakaa viikon yksittäisille päiville tai se voi-
daan suorittaa jaksoina, jotka ovat vastaavasti pitempiä. Ammateissa, joissa 
koulutettavia on vähän, ammattikouluopetus voidaan antaa opetusministeri-
konferenssin ja talouselämän toimialaliittojen välisellä sopimuksella yhdellä 
tai muutamalla paikkakunnalla Saksassa. 

Menettely koulutuksen 
sopimisesta yrityksessä ja osa-aikaisessa 
ammattikoulussa 

Ammattikasvatuslain hyväksymisen jälkeen vuonna 1969 liittotasa-
valta ja osavaltiot sopivat kahta oppimispaikkaa; yritystä ja osa-ai-
kaista ammattikoulua koskevien järjestyssääntöjen yhteisestä kehit- 

tämisestä ja päätöksenteosta. Tähän mennessä on yli 300 ammattia noin 
360:stä hyväksytystä koulutusammatista järjestetty tällä tavoin uudelleen. 
Menetelmä, joka sisältää koko joukon eri vaiheita ja joka ulkopuolisesta näyt-
tää sangen monimutkaiselta, on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Tunnus-
omaista menettelyssä on konsensusperiaate, jonka mukaan ammattia koske-
vat säännöt voidaan ottaa käyttöön ainoastaan kaikkien osapuolten suostu-
muksella. Menetelmästä yritystä koskevien koulutusasetusten sopimiseksi ja 
ammattikouluopetusta koskevien opetussuunnitelman perusteiden sopimi- 
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reiden kesken'. Huolimatta perustuslakioikeudellisista tulkinnoista sopimuk-
sella voitiin saavuttaa konsensus yhteistyön periaatteista ja organisoinnista. 

Ammattikoulutuspoliittisten päätösten koordinoimiseksi sekä koulutus-
asetusten ja niihin liittyvien koulutussuunnitelman perusteiden sekä opetus-
suunnitelman perusteiden työstämiseksi ja niistä sopimiseksi asetettiin tuol-
la sopimuksella seuraavat elimet: 

• liittovaltio — osavaltiot — yhteyskeskusteluelin 
• liittovaltio — osavaltiot — koordinointitoimikunta 
• liittovaltio — asiantuntijaelin 
• opetusministerikonferenssin ammattikasvatuspedagogit 

(opetussuunnitelman perusteiden toimikunta) 

Yhteyskeskustelukokous on poliittisen tason elin, jossa liittovaltion mi-
nisteriöiden ja opetusministerikonferenssin päätöksentekijät käsittelevät yri-
tyksessä ja osa-aikaisessa ammattikoulussa tapahtuvan ammattikoulutuksen 
yleisiä ja periaatteellisia kysymyksiä. Se toimii myös säätelykeinojen selvi-
tyselimenä avoimille kysymyksille, joita syntyy työstämis- ja päätöksenteko-
tasolla. Ammattien säätelykeinoista sopiminen on koordinointitoimikunnan 
tehtävä, jossa liittovaltion ministeriöiden ja osavaltioiden opetusministeriöi-
den edustajat toimivat yhteistyössä. Työnantajaliittojen ja ammattiliittojen 
edustajat muodostavat liittotasavallan ammattikasvatusinstituutin kanssa 
asiantuntijaelimen koulutusasetusten aikaansaamiseksi. Opetusministeriöi-
den nimittämät ammattikoulujen opettajat ryöstävät yhdessä opetusministe-
rikonferenssin sihteeristön kanssa opetussuunnitelman perusteet osa-aikaisia 
ammattikouluja varten. Yhteisissä asiantuntijaelimen ja opetussuunnitelman 
perusteita laativan toimikunnan istunnoissa sovitaan säätelykeinoista, jonka 
jälkeen koordinointitoimikunta suorittaa hyväksynnän sekä liittovaltio ja 
osavaltiot suorittavat voimaan saattamisen. 

Koulutusammattien kehittely ei ole niinkään pätevyyttä koskevan tutki-
mustyön tulos vaan pikemminkin se pohjautuu talouselämän tarveilmoituk-
seen. Tästä johtuen tapahtuvat sopimisprosessit työnantaja- ja työntekijäliit-
tojen välillä ennen kuin valtiolliset elimet osallistuvat niihin. Liittovaltio ja 
osavaltiot tulevat vasta sitten aloitteellisiksi, kun työmarkkinaosapuolet ovat 
esittäneet etukäteen sovittujen kriteerien mukaisen aloitteen liittohallituk-
selle. Suostumus määritellyn ammatin järjestelyjä koskevaan aloitteeseen 
antaa samalla prosessille aloitusluvan. 

Koulutusasetus säätää pääasiassa ammatin nimikkeen, ammatin kuvan 
sekä väli- ja päättökokeet. Se sisältää sitä paitsi koulutussuunnitelman perus-
teet, jolla on suuntaa antava luonne yrityksessä tapahtuvan koulutuksen si-
sällölliseen ja aikataululliseen jäsentelyyn. Yritys tekee koulutussuunnitel-
man perusteiden pohjalta yrityskohtaisen koulutussuunnitelman. Opetusmi-
nisterikonferenssin toimesta laaditut opetussuunnitelman perusteet annetaan 
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osavaltioiden toimesta suoraan osa-aikaisille ammattikouluille opetuksen jär-
jestelyä varten. Jotkin osavaltiot kehittelevät näistä omia opetussuunnitel-
miaan tai täydentävät opetussuunnitelman perusteita lisäohjeilla. Yksittäis-
ten ammattikoulujen on sovittava opetuksen kulku yritysten kanssa opetus-
suunnitelman mukaan. Osallistumismuodot osavaltion tasolla ja paikallista-
solla kouluhallinnon, ammattikoulujen, liittojen ja yritysten taholta tukevat 
tätä sopimusprosessia. 

Opetusministerikonferenssin 
opetussuunnitelman perusteet 

S amanaikaisesti prosessista sopimisen kanssa tapahtui yhteisiä neuvotte-
luja koulutussuunnitelman perusteiden ja opetussuunnitelman perus-
teiden yhtenäisestä muotoilusta. Niin sanottuna yleiskehyksenä liitto- 

tasavallan asiantuntijoiden ja opetussuunnitelman perusteita laativan toimi-
kunnan piti saada sitovat, yhtenäiset lähtöarvot rakenteelle ja muotoilemi-
selle. Haettaessa konsensuskelpoisia ratkaisuja yritykselle ja ammattikoulul-
le olivat lähinnä epäilyt työn hitaudesta, jotka veivät eri linjoille. Myöhem-
min tuli lisäksi periaatteellisia lainopillisia kysymyksiä, jotka estivät yhteisen 
ratkaisun. 

90-luvun alussa opetusministerikonferenssin ammatillisen koulutuksen 
toimikunta aloitti ammattikasvatuspedagogiikan uudelleenorientoitumisen 
ja samalla osa-aikaisen ammattikouluopetuksen uudelleen suuntaamisen'. 
Lähtökohtana oli, että opetussuunnitelmien kehittäminen klassisen tehtävä-
j aon mukaan kandelle opetuspaikalle, jossa yritys antaa käytännön koulu-
tuksen ja osa-aikainen ammattikoulu teoreettisen koulutuksen, ei vastaa enää 
koulutuskäytäntöä. Näin ollen kehitettiin konsepti työ- ja liiketoimintapro-
sesseihin suuntautuvaksi opetussuunnitelmien perusteiden rakentamiseksi. 
Konseptin perusajatus on luopuminen enemmän tai vähemmän päällek-
käisistä ammattiteoreettisten opetussisältöjen välittämisestä oppilaille. Am-
mattikouluopetuksen tulee pikemminkin ottaa oppilas pois hänen konkreet-
tisesta ammattitoiminnastaan ja tehdä ammatillinen toiminta oppimispro-
sessin kohteeksi. Opetussuunnitelmien kehittämiselle ja opetukselle ammat-
tiala tuli opetuksen rakenne-elementiksi ja lukujärjestys korvattiin moduu-
lilla. Kun oppiaineet ovat yleensä johdettavissa ammattialojen tieteen poh-
jalta, oppimoduulit suuntautuvat tyypillisiin ammatillisiin toimintokokonai-
suuksiin tai liiketoimintaprosesseihin. 

Opetussuunnitelman rakentaminen moduuleittain lähtee siitä, että am- 
matin harjoittaminen on kuvattavissa erilaisilla tyypillisillä toiminnoilla, 
jotka koulutetun ammattilaisen on hallittava. Opetuspaikkojen tehtäviin 
kuuluu välittää koulutettaville toimintojen vaatima pätevyys. Toimintoko- 
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henkilökohtaisesta pätevyydestä ja sosiaalisesta pätevyydestä. Jokaista am-
mattia varten on ammattikohtaiset pätevyydet määritelty koulutusasetuksen 
koulutusammatin kuvassa. Ihannetapauksessa työ- ja liiketoimintaprosessin 
elementtejä voidaan kuvata myös ammatillisen työn suorittamisen toimin-
noiksi. Ammattikouluopetukselle ne toiminnot ovat tärkeitä, jotka ovat tyy-
pillisiä ja esimerkinomaisia jollekin konkreettiselle ammatille ja joiden hal-
litsemiseen tarvitaan pätevyyttä ja sopivuutta ja joiden opettamisen paino-
piste on ammattikoulussa. Ammatilliset ja yrityskohtaiset toiminnot, jotka 
suurin piirtein kuuluvat rutiinien ja pikemminkin motoristen taitojen har-
joitteluun tulevat ammattikouluopetuksessa vähemmän kysymykseen. Ra-
kenne-elementin oppipaikkakohtaisen näkökannan havainnollistamiseksi 
valittiin käsite "Lernfeld", moduuli. 

Moduulinimikkeellä käsitetään tyypillistä ammatillista toimintoa, joka 
voidaan hallita koulutuksen läpikäynnillä 8 . Moduulille annetaan tavoiteaika, 
joka ilmoittaa kuinka paljon opetusaikaa on käytettävissä pätevyyden välit-
tämiseen, johon lasketaan mukaan myös kokeiden pito. Moduulit määritel-
lään kutakin koulutusvuotta varten erikseen. Ne muodostetaan niiden tavoi-
teasetannan ja sisältöjen kautta. 

Moduulin ydin on tavoiteasetannan kokonaisuus. Se kuvaa kelpoisuudet 
ja pätevyydet, joita odotetaan koulumaisen oppimisprosessin lopussa kussakin 
moduulissa. Tavoitteiden asettelu ilmaisee didaktisen painopisteen sekä mo-
duulin vaativuustason. Sitä paitsi on huomioitava, että eivät ainoastaan am-
matilliset pätevyydet, vaan myös henkilökohtaiset ja sosiaaliset pätevyydet 
otetaan tavoiteasetannassa huomioon. Tämän ohella on ammatilliseen toi-
mintoon sidoksissa olevat ammattitieteelliset näkökohdat kuten esimerkiksi 
matematiikka, luonnontieteet tai laskentatoimi ja tietojenkäsittely otettava 
mukaan. Perustan systemaattinen esitys moduuleiden mukaan rakennetun 
opetussuunnitelman perusteiden sisältönä ei ole opetussuunnitelmalle hai-
taksi, mutta sitä ei saa esittää ilman viittausta tavoitteeseen. Sisällöissä on 
suoritettava didaktisesti perusteltu valinta. Eräs esimerkki moduulisuunnitel-
masta on seuraavassa esitetty moduuli 2 opetussuunnitelman perusteista teol-
lisuusmyyj än koulutusammatille9 . 
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Moduuli 2: Teollisuusyrityksen 
markkinasuuntautuneen liiketoimintaprosessin 
ymmärtäminen 
1. Koulutusvuosi Tavoiteaika: 60 tuntia 

Tavoiteasetanta: 

Oppilaat tutkivat yrityksen sisällä tapahtuvia materiaali-, informaatio-
, raha- ja valuuttavirtoja lähtien liikkeelle tavaran toimittajista ja 
asiakkaista. Annettujen yrityskuvausten ja oman, yritystä koskevan 

näkemyksen pohjalta he kuvaavat muutamia taloudellisia, yhteiskunnallisia 
ja ympäristönsuojelullisia tavoitteita. He analysoivat yhteyttä strategisten ja 
operatiivisten tavoitteiden välillä. Tässä ohessa he huomioivat mandolliset 
tavoiteristiriidat. He perustelevat, että yrityksen päämäärien saavuttaminen 
riippuu markkinoiden kehittymisestä. Oppilaat analysoivat asiakkaalla tule-
van toimeksiannon logistisen prosessin ja osoittavat ydin- ja tukiprosessien 
yhtymäkohdat. Tällöin he esittävät yrityksen rakentaman organisaation ja 
arvioivat sitä ottaen huomioon liiketoimintaprosessin elementit. He tulkit-
sevat informaation merkitystä ja sen tehokasta hyväksikäyttöä oleellisena 
edellytyksenä kilpailukykyetujen saavuttamiseksi ja tutkivat yrityksen tiedo-
tusjärjestelmää suhteessa verotukseen ja yrityksen tehokkuusprosessin kehi-
tykseen. He hankkivat käsiinsä ja analysoivat informaatio- ja materiaalivir-
ran kustannuksia kuten myös arvonlisäystä asiakkaan toimeksiannon aiheut-
tamassa prosessissa. Oppilaat tunnistavat organisatoriset yksiköt, kuten pai-
kat ja osastot kustannuspaikoiksi ja kuvailevat niiden merkitystä arvonli-
säykseen. He kuvaavat laskentatoimen keinoksi ymmärtää, ohjata ja valvoa 
arvonlisäystä. He kuvaavat yrityksen suunnittelu- ja laskentatoimen yhteyt-
tä yrityksen liiketoiminnan tuloksen varmistamiseksi. He kehittelevät kri-
teereitä esittelymateriaalin aikaan saamiseksi, esittelevät tuloksia ratkaisuksi 
ja täsmentävät sääntöjä yksilökohtaisten työskentelytulosten palautteiksi. 

Sisällöt: 

Yritysfilosofia ja —strategia 
Arvonlisäprosessi — kustannus- ja voittosuuntautunut 
Liiketoimintaprosessien suuntautumisen laukaisijat 
• ostajain markkinat 
• globalisoituminen 
Liiketoimintaprosessin elementit (datamateriaalin-, organisaation- ja toi-
minnanmandollisuudet) 
Seurannan tehtävät 
Datakannan rakentaminen ja sen informaatiotekninen rakenne 
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Tiimityöskentelyn kehittäminen 

Yrityksen esittelyn periaatteet 

Kommunikoinnin säännöt 

Liitettäessä moduulirakenne opetusministerikonferenssin opetussuunni-
telman perusteiden täydennykseksi käsiteltiin myös kysymystä integroidusta 
kasvatussuunnitelmasta yhteisenä opetussuunnitelmana kumpaakin oppimis-
paikkaa varten. Sen mukaan piti työ- ja liiketoimintaprosessit rakentaa yri-
tyksen ja ammattikoulun tehtävien mukaan yrityksissä tapahtuvaksi toimin-
tojen ja koulussa tapahtuvaksi moduuleiden opettamiseksi. Näille kummal-
lekin määrättäisiin niihin liittyvä pätevyyden määrittely. Oppipaikkoja kos-
kevan yhdenmukaisuusprosessin optimoinnin ohella säätelykeinoj en työstä-
misen yhteydessä olisi yksin jo koulutusohjeiden yhteenveto yrityksille ja am-
mattikouluille ollut hyödyksi. Sillä nimittäin jos säätelykeinot erotellaan vas-
tuualueiden mukaan, ei ole pakollista, että yritysten kouluttajat ja ammatti-
koulujen opettajat ottavat huomioon toisen oppipaikan määräyksiä. Periaat-
teellisista oikeusjärjestelmällisistä näkökannoista johtuen näitä harkintoja ei 
ole luonnollisesti jatkettu. 

Kamarit, joiden vastuulla ovat kokeet, ovat ottaneet myös kokeissa huo-
mioon vaatimukset toimintopätevyyden ja taitojen toteamisesta ongelmien 
ratkaisussa. Uudemmissa koulutusasetuksissa on koevaatimusten rakenne vas-
taavasti muuttunut. Ongelmaksi osoittautuvat tällöin huomattavasti kor-
keammat koekustannukset, jotka aiheuttavat huolta kamareille. Moduulei-
den pohjalta rakennettu opetus on erityisen sopiva valmistautumiseen sen 
tyyppisiin koetilanteisiin. 

Moduuleiden mukaan rakennetut opetussuunnitelman perusteet asetta-
vat korkeampia vaatimuksia lähinnä ammattikoulujen opettajakunnalle. Rat-
kaiseva muutos opettajalle on välttämättömyys opettamiseen ryhmätyönä 
sekä konkreettisten oppimistilanteiden kehittäminen moduuleista. Tällöin 
on otettava huomioon tavoiteasetanta käyttäen apuna sisältöehdotuksia. Op-
pimistilanteet muodostavat koulumaisen oppimisprosessin moduulit. Ne ri-
kastavat moduulit didaktisen metodisesti ja antavat koululle pelivaraa konk-
reettista yhteensovittamista varten yrityksen kanssa. Tämä alueellinen suhde 
ja välttämättömyys suurempaan yleistämiseen opetussuunnitelman perusteis-
sa tekevät tarpeelliseksi sen, että tämä työ suoritetaan kouluissa. Opetustoi-
men koulutusohjelmat yliopistoissa ovat valmentaneet vasta muutaman vuo-
den ajan ammattikoulun opettajia käyttämään opetuksessa moduuleita. Suu-
rimmaksi osaksi konseptin käyttöönotto tapahtuu tästä syystä opettajien täy-
dennyskoulutuksen avulla. 
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Duaali-ammattikoulutuksen 
nykytilanne ja jatkokehitys 

S aksan duaali-ammattikoulutus on kärsinyt jo muutamien vuosien ajan 
yrityksissä olevien koulutuspaikkojen lisääntyvästä puutteesta. Aluksi 
yritykset vähensivät koulutuspaikkoja kustannussyihin nojautuen. Sen 

jälkeen on lisäksi tullut jatkuva taloudellinen suhdannetaantuma. Monissa 
ammateissa ovat sitä paitsi koulutusvaatimukset nousseet siinä määrin, että 
klassinen potentiaali, 1. koulutustason suorittaneet tuskin vielä pystyy niihin 
ylettymään. Yleissivistävän koulun käyneet kyselevät siksi enenevässä mää-
rin ammatillisen pätevöitymisen mandollisuuksia kokoaikaisissa ammatti-
kouluissa. Voittopuolisesti tällöin on kuitenkin kysymys paremman kilpailu-
aseman saavuttamisesta duaali-koulutuspaikkaa haettaessa. Työmarkkinoilla 
koulumaisen ammattikoulutuksen suorittaneet ovat vähemmän tunnustettu-
ja kuin duaali-koulutuksen läpikäyneet. Pätevyyslisäarvon saavuttamiseksi 
osavaltiot yhdistävät koulutuksen päättötutkinnot korkeampien yleissivistä-
vien kelpoisuuksien saantiin. Tämä kehitys oikeuttaa kysymykseen, vastaako 
duaali-järjestelmä nykyisessä muodossaan talouselämän vaatimuksia ja yleis-
sivistävän koulun päättävien oppilaiden työelämään pätevöittävän koulu-
tuksen intressejä. 

Talouselämän lisääntyvän kansainvälistymisen ja globalisoitumisen yh-
teydessä asetetaan myös oppimis- ja koulutusmuodot uusien haasteiden eteen. 
Niitä leimaa erikoistuminen, muutosten kiihtyvyys ja monimutkaisuus. Am-
mattikoulutusjärjestelmät kuten duaali-järjestelmä, jolle on leimaa antava pi-
tempikestoinen yhteiskunnallistamisprosessiin sidoksissa oleva ammattiin 
tähtäävä pätevöittämisprosessi, joutuvat tällöin andinkoon'. Kilpailutilan-
teen muodostavat järjestelmät, joilla on suurempi joustavuus ja sopeutuvai-
suus, ja jotka ovat ennen kaikkea tavattavissa moduloiduissa rakenteissa. Sak-
san duaali-ammattikoulutusjärjestelmälle tästä voisi olla seurauksena, että 
moduloinnin muodossa, säilyttäen nykyisen ammattikonseptin moduulit 
otettaisiin huomioon didaktisina yksikköinä hyväksytyn koulutusammatin 
toiminto- ja toimintakenttiin. Opetusministerikonferenssin opetussuunnitel-
mien perusteiden moduuleja voidaan tässä mielessä pitää jo sen laatuisina 
modulaarisina didaktisina yksikköinä. • 
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Pasi Kaskinen' 

Metsäteollisuuden 
Koulutuskeskus METSKO 

yhteistyötä myös 
saksalaisten kanssa 
Tarve teollisuudesta 

1111  etsäteollisuuden Työnantajaliitto oli vuoden 1983 aikana kutsunut 
työryhmän valmistelemaan esitystä liiton ylimmälle johdolle "tek-
nisen ammattikoulutuksen organisoimiseksi metsäteollisuutta var-
ten". 

Metsäteollisuuden Työnantajaliitossa (nyk. Metsäteollisuus ry) päätös 
metsäteollisuuden koulutuskeskuksen perustamisesta tehtiin vuonna 1983. 
Ratkaisuksi työryhmä esitti "Ammattienedistämislaitokseen (AEL) perustet-
tavaksi omaa osastoa, joka toimisi Suomen metsäteollisuuden koulutuskes-
kuksena". AEL Suomen suurimpana tekniikan lisäkouluttajana tarjosi tar-
koituksenmukaisen ja resursseiltaan vahvan ja kokeneen toimintaympäris-
tön metsäteollisuuden koulutuksen organisointia ja hallinnointia varten. 

Koulutuskeskuksen päätehtäväksi nähtiin alueellisten toimintakeskusten 
kanssa, hyväksi käyttäen olemassa olevia resursseja, "suunnitella, markkinoi-
da ja toteuttaa metsäteollisuuden tarpeita vastaavia koulutuspalveluja". Kou-
lutuskeskukselle tuli työryhmän esityksen mukaan asettaa koulutusj ohtokun-
ta, joka koostuu mm. yritysten ja Metsäteollisuuden Työnantajaliiton edus-
taj ista, sekä koulutuskeskuksen johtaja, joka samalla toimisi AEL:n osaston-
johtajana. Näin tehtiinkin. 

Ehdotus AEL:lle koulutuskeskuksen perustamiseksi käsiteltiin AEL:n hal-
linnossa vuoden 1984 alussa. Koulutuspäällikkö palkattiin elokuussa ja varsi-
nainen koulutustoiminta käynnistyi heti seuraavan vuoden alussa. 

'Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Pasi Kaskinen vastaa johtajana AEL:n Metsäteolli-
suuden Koulutuskeskus METSKOn toiminnasta, Kunnossapidon Koulutuskeskuksen toi-

72 
	minnasta ja Puurakentamisen koulutuksesta. 



Mandollisina alueellisina toimintakeskuksina alkuvaiheissa työryhmä 
näki ainakin Enso-Gutzeit Oy:n (nykyään Stora-Enso Oyj ), Yhtyneet Pape-
ritehtaat Oy:n ja Kymin Paperiteollisuus Oy:n (tuolloin Kymi Kymmene Oy, 
nykyään UPM-Kymmene Oyj ) omat ammattikoulut (eli teollisuusoppilai-
tokset). Myös POHTOn eli Pohjois-Suomen Teollisuusopiston Oulussa näh-
tiin muodostavan valmiin toimipisteen ja POHTOn toivottiinkin ryhtyvän 
yhteistyöhön kokonaissuunnitelman puitteissa. 

Periaate 1: 
"Ei uusia seiniä" 

S yksyn ja talven 1984 koulutuspäällikkö, dipl.ins. Juha Kauppila käytti 
Suomen Metsäteollisuuden Koulutuskeskuksen aluetoimikuntaorgani-
saation rakentamiseen sekä metsäteollisuusyritysten käyttöhenkilöstön 

ja esimieskunnan konkreettisten koulutustarpeiden selvittämiseen. Aluetoi-
mikuntia syntyi viisi: Itä-, Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomeen sekä Kymen-
laaksoon. Päätettiin, ettei uusia seiniä rakenneta - valmiita koulutuskeskuk-
sia ja auditorioita maassa nähtiin olevan jo yllin kyllin. Alueellisiksi koulu-
tuspisteiksi sovittiin edellä luetellut työryhmän esittämät tehtaiden yhtey-
dessä olevat oppilaitokset. Koulutus sovittiin toteutettavaksi pääasiassa näis-
sä "aluetoimipisteissä". Näin on toimittukin - koulutus on tuotu lähelle kou-
lutettavia, matkustelu on minimoitu. Samalla jokaisen kurssipaikan välittö-
mässä läheisyydessä on oikea tehdas - teoria ja käytäntö yhdistyvät. 

Periaate 2: 
"Kysynnän ja tarjonnan laadun kohdattava" 

Ensimmäinen aluetoimikuntakierros syksyllä 1984 poiki muutaman kym-
menen etupäässä paperi- ja sellutehtaiden käyttöhenkilöstön koulutus-
tarvetta. Näistä lähdettiin työstämään METSKOn ensimmäisiä koulu-

tustilaisuuksia. 

METSKOn koulutustoiminta käynnistyi varsinaisesti 7.1.1985, kun Loh-
jan Paperi Oy:ssä järjestettiin Metsäteollisuuden Koulutuskeskuksen nyky-
tarjonnasta jonkin verran poikkeava "Nosturin ja nostimen käytön täyden-
nyskurssi". Jatkoa seurasi Kuusankoskella, kun 23.1.1985 järjestettiin Metsä-
teollisuuden Työnantajaliiton ja Paperiliiton kanssa yhdessä "Hylkyseminaa-
ri", jossa eri henkilöstöryhmät yksissä tuumin pohtivat hylyn aiheuttajia ja 
hylkytuotannon minimointiin tarvittavia toimenpiteitä. Nämä kaksi hyvin 
erityyppistä koulutustilaisuutta kuvaavat varsin hyvin Metsäteollisuuden 
Koulutuskeskuksen toimintafilosofiaa: METSKO suunnittelee metsäteolli-
suudelle käytännössä lähes mitä vain, kunhan koulutustarve on olemassa. 

METSKOn koulutuksessa kohtaavat eri organisaatiotasot - ammattitaidon 
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kohentaminen, yhteinen kieli ja tehtaan tuottavuuden nosto ovat yhteisiä 
asioita. 

Periaate 3: 
"Kysynnän ja tarjonnan 
määrän kohdattava" 

A luetoimikuntatoiminnan ydin on paitsi se, että koulutustarpeet saa-
daan suoraan loppukäyttäjiltä, myös se, että yhdessä sovitaan, kuin-
ka paljon kutakin kurssia tarjotaan kullekin alueelle. Tämä on joh- 

tanut toivottuun lopputulokseen. METSKOn alueellisten kurssien toteutta-
misprosentti lienee ainutlaatuinen valtakunnassa. 1.1.1985 - 31.12.2002 
Metsäteollisuuden Koulutuskeskus on järjestänyt yhteensä 1800 koulutusti-
laisuutta, joissa on koulutettu yhteensä jo yli 40 000 työntekijää ja toimi-
henkilöä. Oppilaspulan takia on alueellisia kursseja jouduttu peruuttamaan 
edellä mainittuna ajanjaksona suhdanteidenkin vaihdellessa alle 3%! Tämä 
on merkinnyt osaltaan sitä ettei METSKOssa ole jouduttu tekemään turhaa 
työtä, suunnittelemaan "tyhjiä" kursseja, toisaalta sitä, että tehtailla on voitu 
luottaa siihen, että aluetoimikunnissa sovitut asiat pitävät. 

Periaate 4: 
"Ei omia kouluttajaresursseja" 

METSKO aloitti AEL:ssä varovaisen rekrytointipolitiikan merkeissä.. 
oman henkilökunnan toiminta on keskittynyt koulutuksen tuotta-
miseen, ei opettamiseen. Omia kouluttajaresursseja on palkattu 

vähän. Kouluttajina on kaiken aikaa käytetty teollisuudenalamme omia par-
haita käytännön asiantuntijoita sekä koko laajemman metsäklusterin edusta-
jia. METSKOn kouluttajarekisteriin on kertynyt jo lähes 1600 nimeä. Voi 
sanoa, että joka tehtaan asiantuntemusta on käytetty Suomen metsäteolli-
suuden yhteiseksi hyväksi - ammattitaidon ja tuottavuuden kohottamiseksi. 

METSKOn oman henkilöstön määrää on kasvatettu maltillisesti. Vuon-
na 1985 METSKOssa työskenteli 1,5 henkilöä ja vuonna 2003 laskennalli-
sesti 11,5 henkilöä. Seitsemässätoista vuodessa METSKOn tuotteisto on kak-
sitoistakertaistunut ja henkilöstö seitsenkertaistunut. Asiointi METSKOssa 
on yksinkertaistunut: Asiakkaat saavat METSKOsta halutessaan henkilös-
tön kehittämisen kokonaispalvelun, jolloin asiakas voi keskittyä omiin ydin-
toimintoihinsa. 

74 



Periaate 5: 
"Yhteydet muiden maiden METSKOihin" 

A lusta pitäen Suomen Metsäteollisuuden Koulutuskeskus on pitänyt 
yhteyttä myös ulkomaisiin "sisarlaitoksiinsa". Saksan Gernsbach, 
Ruotsin Markaryd sekä Norjan Oslon "METSKO ovat aktiivisesti 

osallistuneet ajatusten ja materiaalin vaihtoon METSKOn kanssa. Voimak-
kainta kokemusten vaihto on ollut Gernsbachin kanssa, josta METSKO sai 
alkuaikoinaan vaikutteita. Aikaisemmista yhteistyöhenkilöistä voidaa mai-
nita ennen kaikkea Papiermacherzentrumin entinen toimitusjohtaja Dr. 
Winfried Haible ja Papiermacherschulen rehtori Johannes Briigmann. Viime 
vuosina kokemusta on annettu myös toiseen suuntaan: Saksalaiset ovat 
omaksuneet suomalaisen metsäteollisuuden ajaman käynnissäpitoaj attelun, 
jossa tuotannon operointia ja kunnossapitoa opetetaan ristiin moniosaamisen 
lisäämiseksi. 

Viime vuosina on luotu läheiset yhteistyösuhteet myös alan huippututki-
musta ja opetusta tekeviin laitoksiin, kuten Saksan PTS:iin (Papier-
technische Stiftung) ja Ruotsin STFI:iin. Kotimaassa on hyvässä vauhdissa 
yhteistyö ammattikorkeakouluj en kanssa. Kansainvälisen asiantuntijaorgani-
saatioverkoston rakentaminen on yksi METSKOn nykyisistä painopiste-
alueista. 

Periaate 6: 
"Kehityksen kärjessä" 

M etsäteollisuuden Koulutuskeskuksen "hallitukset": Kemiallisen met-
säteollisuuden koulutusjohtokunta sekä Puutuoteteollisuuden kou-
lutusj ohtokunta (aiemmin Mekaanisen metsäteollisuuden koulu- 

tusjohtokunta) ovat osaltaan vastanneet paitsi METSKOn toiminnan suun-
taamisesta ja kehittämisestä myös valtakunnan metsäteollisuuden koulutus-
poliittisista linjauksista ja henkilöstön kehittämisen edistämisestä. Parhaim-
pina näyttöinä koulutusjohtokuntien aikaansaannoksista ovat teollisuuden 
ehdoin johdolla rakennetut näyttötutkintojärjestelmät: Paperiteollisuuden 
näyttötutkinnot sekä Puualan näyttötutkinnot. Tutkinnot eivät ole jääneet 
pelkiksi kuolleiksi kirjaimiksi, Paperiteollisuuden ammattitutkinnon METS-
KOssa suorittaneita on jo 850. Ensimmäiset suoritukset otettiin vastaan 1994 
keväällä. 

Tutkintojen myötä tuotiin metsäteollisuuden henkilöstön koulutukseen 
uusi dimensio - opitun mittaaminen. METSKOn jokainen koulutustilaisuus 
päättyy loppukokeeseen. Testaus on olennainen osa myös METSKOn yritys-
kohtaista koulutusta: moduloidut, oppimista kehittävät ja mittaavat koulu- 
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tusohjelmat yleistyvät. Henkilöstön tiedollisen osaamisen määrällistä kartoi-
tusta tehdään nykyään myös Internetin välityksellä, jolloin testattava ja tes-
taaja ovat toisistaan riippumattomia ajan ja paikan suhteen. Kaukaisimmat 
testattavat ovat olleet Kiinasta. 

Fuusioita 
ja laajentumista 

M etsäteollisuus on METSKOn elinaikana kasvanut, keskittynyt ja 
kansainvälistynyt voimakkaasti. Yhdentyminen on koskenut myös 
METSKOa. Metsäteollisuuden Koulutuskeskus METSKOsta on 

seitsemässätoista vuodessa kehittynyt Suomen metsäteollisuuden kaikkien 
organisaatiotasoj en koulutuksen hovihankkija. AEL:n ja INSKOn toiminto-
jen yhdentymisen myötä 1993 myös alan insinöörien jatkokoulutus on ollut 
yhteisen sateenvarjon alla. Tulevaisuuden ja tämän päivän haasteena METS-
KOssa nähdään erityisesti teollisuutemme henkilöstön ammattitaitovaati-
musten laaja-alaistuminen ja syventyminen sekä osaamisen monipuolinen 
käyttö - sekä Suomessa että lisääntyvissä määrin kansainvälisesti. 

Kansainvälinen toiminta on ollut osa METSKOn arkipäivää jo seitsemän 
vuoden ajan. Tämä on tuonut arvokasta kokemusta ja vaatinut tehostamaan 
toimintoja entisestään. Vuoden 2002 alussa käynnistyi maailman ensimmäi-
nen kattava, modulaarisina lyhytseminaareina ja etäopiskeluna toteutettava 
kansainvälinen paperi-insinöörien koulutusohjelma Papermaking Compe-
tence Programme. Tämä ohjelma on merkinnyt METSK011e kansainvälisty-
misen ja verkottumisen saralla uusia mielenkiintoisia haasteita. METSKOn 
koulutusosaamisella on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella. • 
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Heli Kuusi' 

Ammatillinen 
koulutus ja 
työssäoppiminen 
Suomessa 
Oppilaitosvetoisen 
koulutuksen perinteet 

A
mmatillista koulutusta on Suomessa perinteisesti järjestetty 
siten, että oppilaitoksilla on ensisijainen vastuu koulutuksen to-
teuttamisesta. Koulutusta annetaan ammatillisissa oppilaitok-
sissa, joita ylläpitävät pääasiassa seutukunnittain organisoidut 
kuntayhtymät ja yksittäiset kunnat. Koulutusta on saatavilla 
kaikilla elinkeinoelämän aloilla ja oppilaitosten verkosto on 

maantieteellisesti varsin kattava. Oppilaitoksissa on työpajoja ja -tiloja sekä 
opetusvälineistöä käytännön opetusta varten. 

Suomesta on puuttunut Saksan mallinen duaalijärjestelmä, jossa yritykset 
ja oppilaitokset kantavat yhdessä vastuuta nuorten ammatillisesta koulutuk-
sesta ja työvoiman ammattitaidon uusiutumisesta. Oppisopimuskoulutuksen 
merkitys nuorten koulutusmuotona on vähäinen. Viime vuosina on kuiten-
kin monin tavoin kehitetty oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja 
työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Siitä on hyvänä esimerkkinä nuorten am-
matilliseen koulutukseen uutena elementtinä tullut työssäoppiminen. 

Oppilaitosmuotoisen koulutuksen vahvaa perinnettä Suomessa selittävät 
nopeat elinkeino- ja väestörakenteiden muutokset. Maamme teollistuminen 
ja palveluelinkeinojen synty tapahtuivat 1950-luvulta alkaen hyvin nopeas-
ti. Myös sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat vaativat koulutuksen laa-
jentamista ripeästi. Kun työpaikoilla tapahtuvan oppimisen perinteitä ei 

'Heli Kuusi on Opetushallituksessa ammatillisen koulutuksen linjan ylijohtaja. Hän vastaa 
ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisestä, opetussuunnitelmista ja koulutustarpeiden 
ennakoinnista. 77 



ollut, eikä työpaikkojakaan riittävästi, oli julkisen sektorin huolehdittava 
koulutuksesta. Kunnat velvoitettiin järjestämään ammatillista koulutusta 
joko yksin tai yhdessä naapurikuntien kanssa. Valtio tuki oppilaitosten ra- 
kentamista. Voimaperäinen koulurakentaminen ja saneeraus jatkuivat kes- 

kiasteen koulunuudistuksen aikana 1980-lu- 
vulla, jolloin toisen asteen (upper seconda- 
ry) ja korkea-asteen ammatillinen koulutus Koulutukseen 	toimivat vielä saman katon alla. Ammatti- 

lii tettiin 	korkeakoululaitos perustettiin Suomeen 
1990-luvulla. 

vähintään puolen 
Vuosina 1999-2001 uudistettiin amma- 

vuoden mittainen tillisen peruskoulutuksen tutkinnot, yhteen- 
sä yli 50 tutkintoa, jotka muutettiin kaikilla 

opiskelu 	aloilla kolmivuotisiksi. Samalla koulutuk- 
seen liitettiin vähintään puolen vuoden mit- 

ty öpaikoilla 	tainen opiskelu työpaikoilla. Tälle annettiin 
kokonaan uusi suomenkielinen käsite, "työs- 
säoppiminen", erotuksena aikaisemmasta ja 
tavoitteiltaan väljemmästä työharjoittelusta. 

Uudistus on merkinnyt suurta muutosta oppilaitosten ja työelämän väliseen 
yhteistyöhön, joka on vahvistunut ja muuttunut jokapäiväiseksi kanssakäy-
miseksi. 

Tässä artikkelissa käsitellään nuorten ammatillista peruskoulutusta, joka 
tapahtuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Siihen osallistujat ovat 
pääasiassa 16-18 vuoden ikäisiä. Sen lisäksi on näyttötutkintoja, joissa voi 
näyttää eri tavoin työelämässä tai valmentavassa koulutuksessa hankittua 
osaamista ja saada tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnon suorittaneet ovat 
pääasiassa aikuisia. 

Ammatillisen koulutuksen piirteitä Suomessa 

• laaja-alaiset kolmivuotiset perustutkinnot kaikilla aloilla 
• koulutusta tarjolla kaikilla elinkeinoelämän aloilla 
• tutkinnot tuottavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden 
• koulutukseen sisältyy puolen vuoden mittainen työssäoppiminen 
• opetus annetaan muutoin oppilaitoksissa, jotka ovat monialaisia 
• yleissivistävän lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistelmät opin-
noissa mandollisia 
• valinnaisia ja yksilöllisiä opintoja 
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Mitä työssäoppimisella tarkoitetaan? 

Työssäoppiminen on ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä tapah-
tuvaa, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista ja ohjattua opiske-
lua. Siinä osa tutkintoon kuuluvista am- 

mattitaitovaatimuksista opitaan aidoissa työympä- 
ristöissä, yrityksissä ja työpaikoilla. Sen aikana 	TyÖSSä' 
opiskelijan edistymistä seurataan ja arvioidaan sa- 
maan tapaan kuin koulussakin. 	 Oppiminen 

Suomessa tutkinnossa vaadittava ammattitaito voi jaksottua sekä opintojen tavoitteet •ja keskeiset sisällöt mää- 
ritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelman opiskelun eri 
perusteissa. Niistä päättää Opetushallitus. Koulu- 
tuksen ylläpitäjä laatii niiden pohjalta oppilaitos- 	vaiheisiin 
kohtaiset opetussuunnitelmat yhteisesti ja erikseen 
kutakin tutkintoa varten. 

Työssäoppimisen toteuttamisesta oppilaitoksen ja työelämän edustajat te-
kevät yhdessä suunnitelman. Siinä ratkaistaan, mitkä asiat opiskellaan oppi-
laitoksessa ja mitkä työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun luonne ja 
tavoitteet saattavat vaihdella opiskelijasta ja työpaikasta riippuen, sillä alu-
eelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mandollisuudet vaikuttavat toteu-
tukseen. Sen on kuitenkin aina oltava opetussuunnitelmien mukaista. 

Työssäoppiminen voi jaksottua opiskelun eri vaiheisiin. Opintojen alussa 
se on lähinnä perehtymistä ja motivaation herättämistä. Käytännössä jaksot 
sijoittuvat pääasiassa kolmannelle opiskeluvuodelle, jolloin opiskelijan am-
mattitaito on jo kehittynyt. Tällöin opiskelijalle pyritään osoittamaan hänen 
tasonsa mukaisia tehtäviä, jotka vaativat myös kokonaisuuksien hallintaa. 
Yritykset ja työnantajat pitävät pitkähköjä jaksoja mielekkäinä. 

Työssäoppimisjakso voidaan suorittaa ulkomailla, mikäli se vastaa koulu-
tuksen tavoitteita. Myös ennalta hankittu työkokemus, jollaista saattaa olla 
esimerkiksi vanhemmilla opiskelijoilla, voidaan hyväksyä, mikäli se on ope-
tussuunnitelman tavoitteiden mukaista ja valvottua. Vain poikkeustapauk-
sissa työssäoppiminen voidaan suorittaa oppilaitoksen yhteydessä olevissa 
työpajoissa tai harjoitusyrityksissä, esimerkiksi jos opiskelijan terveydentila 
vaatii tai työpaikan toiminta keskeytyy. 

Suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen ei kuulu Saksan duaalijärjes-
telmän kaltaista päättötutkintoa. Nuorten ammatilliseen koulutukseen kehi-
tetään maassamme parhaillaan näyttöjä, joissa opiskelijat osoittavat ammat-
titaitonsa saavuttamista. Ne eivät täysin vastaa saksalaista tutkintojärjestel-
mää, mutta merkitsevät saman suuntaista kehitystä. Monet suomalaiset am-  79 



matillisen koulutuksen asiantuntijat ovat tutustuneet saksalaisiin väli- ja 
päättökokeisiin, ja haikailevat niiden perään. Maassamme ei kuitenkaan ole 
tarvittavaa infrastruktuuria samanlaisen tutkintoj ärj estelmän suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Tavoitteena on liittää näytöt niin paljon kuin mandollis-
ta työssäoppimisen yhteyteen, jolloin työelämän edustajat yhdessä opettajien 
kanssa arvioivat ammattitaidon kehittymistä. Näyttöjen tarkoituksena on pa-
rantaa koulutuksen laatua ja varmistaa työmarkkinoille valmistuvien opiske-
lijoiden osaamista. 

Kenellä on vastuu? 

S uomessa ammatillinen koulutus kuuluu opetusministeriön toimialaan. 
Sitä säätelee ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja 
sen nojalla annettu asetus (811/1998). Ne säätelevät myös työpaikalla, 

ammatillisen koulutuksen yhteydessä, tapahtuvaa opetusta. 

Säädösten mukaan oppilaitoksen ylläpitäjän ja työnantajan välillä on teh-
tävä työssäoppimisen järjestämisestä kirjallinen sopimus. Työpaikalla on ol-
tava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä 
ammattitaidoltaan ja koulutukseltaan pätevää henkilökuntaa, jota voidaan 
määrätä opiskelijoiden vastuulliseksi ohjaajaksi ja kouluttaj aksi. 

Käytännössä oppilaitoksen edustajat varmistavat paikan päällä sen, että 
työpaikalla on edellytykset huolehtia opiskelijasta. Oppilaitoksen tehtävänä 
on viime kädessä hankkia työssäoppimisen paikka, yhdessä opiskelijan kanssa. 

Oppilaitoksen ja työpaikan välillä on tavallisesti kaksi sopimusta: puite-
sopimus ja opiskelijan suunnitelma, jonka allekirjoittaa myös opiskelija. 

Puitesopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen määräaikainen 
sopimus, jossa sovitaan osapuolten tehtävistä, vastuunjaosta ja yhteis-
työstä. Siinä sovitaan käytännön järjestelyistä, kuten työajoista, 
ruokailusta, työ- ja suojavaatteista ja kulukorvauksista. 
Siinä käsitellään myös muita taloudellisia velvoitteita. 

Oppilaitoksen erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että työnantaja ja 
työpaikkaohjaaja ovat tietoisia työturvallisuuteen, työaikoihin ja vakuutus-
turvaan liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijan työturvallisuudesta työpaikalla 
vastaa yritys ja työpaikka samalla tavoin kuin työntekijöiden turvallisuudes-
ta yleensä. Tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja va-
kuutuksista on maininnat puitesopimuksessa. 

Opiskelijan suunnitelman tekevät työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija 
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Toiminta 

perustuu 

vapaa- 

ehtoisuuteen 

kehittämiseen sekä työpaikan pelisääntöihin. Suunni-
telma sisältää opiskelijaa henkilökohtaisesti kosketta-

via asioita, kuten opintojen ohjausta, arviointia ja 

käytännön järjestelyjä työpaikalla. Tässäkin yhtey-

dessä painotetaan työturvallisuuteen liittyviä seikko-

ja, joihin opiskelija on saanut valmennusta myös op-
pilaitoksessa. Joillakin työpaikoilla on salassapitovel-

vollisuus. Se koskettaa luonnollisesti myös opiskelijaa 

ja siitä on maininta suunnitelmassa. 

    

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain lisäksi työpaikalla tapahtuvaa 
opiskelua säätelee muukin lainsäädäntö, joka sitoo ensisijaisesti yrityksiä ja 
työnantajia. Tällaisia ovat esimerkiksi laki nuorista työntekijöistä, joka sää-
telee työaikoja. Lisäksi on asetus nuorten työntekijöiden suojelusta sekä nii-
den nojalla annetut työministeriön päätökset nuorille sopivista kevyistä töis-
tä. Samoin on sosiaali- ja terveysministeriön päätös nuorille työntekijöille 
vaarallisista töistä. Vahingonkorvauslaki koskettaa opiskelijan ulkopuolisille 
aiheuttamia vahinkoja. 

Lainsäädäntö ei velvoita yrityksiä ja työnantajia ottamaan opiskelijoita 
työpaikoille opiskelemaan. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Työmark-
kinoiden keskusjärjestöjen johtajat, Suomen yrittäjien edustajat sekä valtio-
valta pääministerin johdolla ovat kuitenkin antaneet yhteisen suosituksen, 
jossa osapuolet asettuvat tukemaan uudenlaista ammatillisen koulutuksen jär-
jestelmää ja työpaikoilla annettavaa opetusta. Samanlaisia suosituksia tai so-
pimuksia on syntynyt myös alakohtaisesti. 

Rahoitus 

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kuuluvaa opetusta, 
jota rahoittavat valtio ja kunnat. Opetukseen tarkoitetut määrärahat 
osoitetaan suoraan oppilaitosten ylläpitäjille opetusministeriön bud- 

jetin kautta. Yleensä työnantajille ei makseta korvauksia opiskelijoiden kou-
luttamisesta, vaikka se on lainsäädännön puolesta mandollista. Yhteisenä ta-
voitteena on ollut, että korvauksia maksettaisiin puolin ja toisin mandolli-
simman vähän. On katsottu, että hyöty ja kustannukset jakautuvat varsin ta-
sapuolisesti eri osapuolten kesken. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat alakoh-
taisesti ja paikallisesti. Korvauksia on maksettu esimerkiksi terveydenhuolto-
alalla ja merenkulussa laivoilla, joilla opiskelijat asuvat. 

Opiskelija ei yleensä saa palkkaa, eikä ole työsuhteessa työnantajaansa. 
Hän säilyttää työssäoppimisen aikana opiskelijan statuksen ja opintososiaali-
set etuudet, kuten opintorahan ja avustukset matkoihin. Oppilaitos hankkii 
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opiskelijalle tarvittaessa suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyt-
tämät varusteet. Erikoissuojavälineistä vastaa työnantaja. 

Opettajat, jotka osallistuvat opiskelijoiden ohjaukseen ja yhteistyöhön 
työpaikkojen kanssa, saavat virkaehtosopimuksensa mukaista palkkaa. He so-
pivat työnantajansa kanssa ohjaukseen käytettävästä työajasta ja palkkauk-
sesta. Käytännöt saattavat vaihdella koulutusalasta ja oppilaitoksesta riip-
puen. 

Työpaikkaohjaajan palkkauksesta ja työpaikan muista kustannuksista vas-
taavat yritykset ja työnantajat. Valtio tukee työpaikkaohjaajien koulutusta ja 
erilaisia kehittämishankkeita. 

Laaja tukiohjelma 
uudistuksen takana 

U udistus on merkinnyt oppilaitoksille ja työpaikoille suurta toiminta-
kulttuurin muutosta. Se on muuttanut opettajien toimenkuvaa ja 
tuonut työpaikkaohjaajat sekä opiskelijat työpaikoille. Erityisesti toi- 

minnan alkaessa on ollut tarvetta luoda yhteistä toimintakulttuuria, jotta kai-
killa osapuolilla olisi yhteinen käsitys työssäoppimisesta ja siihen liittyvistä 
käytännöistä. Tämä vaatii runsaasti koulutusta, tiedotusta ja kehittämistoi-
mintaa. 

Opetusministeriö on käynnistänyt laajan, niin sanotun työssäoppimisen tu-
kiohjelman, jota toteutetaan vuosina 2000-2006. Sitä rahoitetaan sekä kan-
sallisella rahoituksella että Euroopan sosiaalirahaston tuella. Tukiohjelma kä-
sittää 

• opetushenkilöstön, lähinnä opettajien täydennyskoulutusta 
• opettajien työelämäjaksoja 
• työpaikkaohjaajien koulutusta 
• työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämispilotteja 
• tutkimusta ja tiedotusta. 

Tavoitteena on perehdyttää kaikki ammatillisten oppilaitosten opettajat 
uuteen järjestelmään ja sen vaatimaan työelämäyhteistyöhön neljän opinto-
viikon laajuisella koulutusohjelmalla. Osa koulutuksesta tapahtuu yhdessä 
työpaikkaohj aaj ien kanssa. 

Tämän lisäksi opettajilla on mandollisuus päivittää ammattitaitoaan ja 
työelämäosaamistaan noin kanden kuukauden pituisilla työelämäjaksoilla yri-
tyksissä ja työpaikoilla. Sen aikana he saavat vapaata opetustehtävistään. 

Tavoitteena on kouluttaa yhteiskunnan tuella myös työpaikkaohjaajat. 
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järjestetään työelämälähtöisesti ja joustavasti. Pääpaino on oppilaitosyhteis-
työssä sekä opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä. 
Koulutusta on järjestetty myös etä- ja verkko-opetuksena ajatellen erityisesti 
pienten yritysten mandollisuuksia saada päteviä työpaikkaohjaajia. 

Kokeilu- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa hyviä malleja ja 
käytäntöjä. Niissä on kehitetty alakohtaisia sovelluksia ja paneuduttu eri-
tyiskysymyksiin, kuten erityisopiskelijoiden ohjaukseen, työturvallisuuteen 
ja tietotekniikan käyttöön ohjauksen ja yhteistyön välineenä. Esimerkiksi 
opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus voi toimia tietoverkon väli-
tyksellä. Myös laatu- ja palautejärjestelmien kehittämiseen on kiinnitetty pal-
jon huomiota. 

Työssäoppiminen vaatii oppilaitoksilta tiivistä yhteistyötä alueen yritys-
ten ja työpaikkojen kanssa. Samalla paikkakunnalla saattaa toimia useita am-
matillisia oppilaitoksia. Sen vuoksi on välttämätöntä, että oppilaitokset toi-
mivat keskenään yhteistyössä, suunnittelevat toimintaa yhdessä sekä sopivat 
työnjaosta ja aikatauluista. Sillä varmistetaan se, että opiskelijat jakautuvat 
mandollisimman tasaisesti työpaikkojen kesken ja ympäri lukuvuoden. Tie-
toverkot ovat tässäkin apuna. 

Hankkeiden tuloksena on syntynyt runsaasti oppaita ja tutkimusraportte-
ja. Saatavilla on sekä kirjallista että internet-pohjaista materiaalia. Interne-
tin kautta avautuva TONET-tietopalvelu on työpaikoille, opiskelijoille ja op-
pilaitoksille suunnattu tiedotuskanava työssäoppimisesta ja alakohtaisista so-
velluksista (http://www.edu.fi/tonet).  

Kokemukset ovat 
pääasiassa myönteisiä 

Laajan yhteiskunnallisen tuen ansiosta ammatillisen koulutuksen uudis-
tus ja siihen liitetty työssäoppiminen ovat onnistuneet hyvin. Kaikki 
osapuolet, kuten koulutuksen järjestäjät, yritysten ja työelämän edus- 

tajat sekä opiskelijat ovat olleet varsin tyytyväisiä uuteen järjestelmään. Työ-
paikkojen saatavuus on ollut hyvä. Yhteistyön ansiosta on syntynyt eri puo-
lilla maata onnistuneita alueellisia työssäoppimisen verkostoja, joissa oppi-
laitokset ja yritykset tekevät yhteistyötä. Niissä osataan hyödyntää laajasti 
tieto- ja viestintätekniikkaa. 

Yritykset ja työpaikat ovat nähneet uudessa järjestelmässä mandollisuuden 
saada nuorta ja hyvin koulutettua työvoimaa tulevaisuudessa. Työelämän 
edustajat ovat Suomessa hyvin tietoisia väestön ja työvoiman ikääntymises-
tä sekä näköpiirissä olevasta työvoimapulasta. Opetushallituksen tekemä kou-
lutustarpeiden määrällinen ennakointi osoittaa, että työvoimapula koskettaa 83 



erityisesti käytännön työtehtäviä ja ammattiryhmiä, joihin ammatillinen 
koulutus valmistaa. Tällainen tietoisuus on lisännyt kiinnostusta yhteistyö-
hön oppilaitosten kanssa. Paikoitellen on jopa kilpailua siitä, mitkä yritykset 
saavat toimia opiskelijoiden kouluttajina. Talous- ja työllisyystilanteen nopea 
heikentyminen saattaisi olla uhka työssäoppimisen toteuttamiselle, mutta 
siitä ei ole toistaiseksi ollut suurta huolta. 

Vakiintuneen yhteistyön myötä oppilaitokset ja työpaikat ovat kehittä-
neet opetussuunnitelmia ja -järjestelyjä siten, että ne hyödyttävät molempia 
osapuolia. Yhteistyön ansiosta työelämän edustajat saavat mandollisuuksia 
osallistua oppilaitosten toimintaan ja koulutuksen suunnitteluun. Se on myös 
työpaikoille haaste kehittää oppimistilanteita ja oppivaa organisaatiota. Par-
haimmillaan oppilaitokset ja yrityksen ovat hankkineet yhteisiä laitteita ja 
tuotantojärjestelmän osia, joita käytetään sekä opetuksessa että yritysten tuo-
tannossa. Se on taloudellista ja tehokasta. 

    

Työssäoppiminen koetaan työpaikoilla hy-
vänä uusien työntekijöiden perehdyttämista-
pana ja koulutusmenetelmänä. Sen aikana 
työnantajalla on tilaisuus tutustua opiskelijoi-
hin, ja opiskelija puolestaan voi kouluttaa itse-
ään tulevaa työpaikkaa varten. 

Myös opiskelijat ovat kokeneet työpaikalla 
tapahtuvan opiskelun myönteisenä. Työssäop-
piminen on tehokas oppimismenetelmä. (La-
sonen, 2000.) Se monipuolistaa oppimisympä-
ristöjä. Aidot työtilanteet ja tekeminen moti-
voivat opiskelijaa. Opiskelijoiden sijoittumi-
nen työelämään on järjestelmän myötä paran-
tunut. 

 

Opiskelijat 

ovat kokeneet 

työpaikalla 

tapahtuvan 

opiskelun 

myönteisenä 

    

Tutkimuksen mukaan opiskelijat oppivat työpaikalla parhaiten ammatin 
käytännön hallintaa, kuten työajan tehokasta käyttöä, teknisiä taitoja ja työ-
välineiden monipuolista käyttöä. Opiskelijat katsovat, että yhteistyötaidot, 
itseluottamus, ammattitaito ja itsenäinen ajattelu kehittyvät aidossa työym-
päristössä, kunhan siihen annetaan mandollisuuksia. Koulussa parhaiten opit-
tavana osa-alueena he pitävät ammatin teoreettisia perusteita sekä käytän-
nönläheisiä harjoituksia. 

Myös opettajat pitävät järjestelmää periaatteessa hyvänä. Yhteistyö yri-
tysten ja työpaikkojen kanssa on antanut opettajille mandollisuuksia pitää 
ammattitaitoa ajan tasalla. Se parantaa paikallisen elinkeinoelämän tunte- 
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musta ja tuo tuoretta näkökulmaa opetukseen. Opettajien taholta on tullut 
kritiikkiä lähinnä sen vuoksi, että käytännöt oppilaitoksen ulkopuolella teh-
tävän työn määrästä ja korvauksista saattavat vaihdella. Yhtenäiset pelisään-
nöt hioutuvat toivottavasti ajan myötä. 

Työpaikoilla on olennaista, että kaikki osapuolet saavat riittävästi tietoa 
työssäoppimisesta ja sen tarkoituksesta. Työmarkkinaosapuolten kanssa teh-
tyjen sopimusten ja suositusten mukaan opiskelija ei saa korvata työpaikan 
vakinaista työvoimaa. Työpaikan luottamushenkilöt ovat avainasemassa, jos 
syntyy ristiriitoja. He tukevat varsin laajasti työssäoppimista. Monilla työ-
paikoilla luottamushenkilö toimii työpaikkaohjaajana. 

Yhteenvetona työssäoppiminen on parhaimmillaan keino 
• pitää ammatillista koulutusta ajan tasalla 
• ylläpitää ja kehittää opettajien ammattitaitoa 
• parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja yhteisvastuuta 
• kehittää koulutusta ja oppimistilanteita työpaikoilla 
• lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta työelämässä 
• vahvistaa oppilaitosten roolia alueellisena kehittäjänä ja vaikuttajana 
• monipuolistaa oppimisympäristöj ä ja —menetelmiä 
• edistää opiskelijoiden työllistymistä ja sijoittumista. 

Työssäoppimisen 
tulevaisuus 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on lainsäädännön mukaan 
kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vas-
tata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Tavoitteena on 

antaa opiskelijalle ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja tai-
toja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Nuorten koulutuk-
sessa keskeistä on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapai-
noisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. 

Oppimisympäristön laajeneminen oppilaitoksista työpaikoille on moni-
tahoinen ja osapuolten yhteistyökykyä koetteleva prosessi. Sen painopisteitä 
ovat lähitulevaisuudessa muun muassa 

• hyvien käytäntöjen levittäminen ja yhteisten pelisääntöjen 
juurruttaminen 
• työssäoppimisen laadun varmistaminen 
• näyttöjen kehittäminen työssäoppimisen aikana 
• innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen 
• henkilöstön ja työyhteisöjen kehittäminen oppilaitosyhteistyönä 
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Uudistunut ammatillinen koulutus vastaa varsin hyvin näihin tavoit-
teisiin. Se antaa mandollisuuksia kehittää koulutusta sekä työpaikkojen että 
opiskelijoiden tarpeisiin ja valintoihin. Viime vuosina on korostettu sitä, että 
ammatillisella koulutuksella on vaikutusta alueiden kehitykseen. Koulutusta 
ja oppilaitosten toimintaa on suunniteltava yhä enemmän osana alueiden ke-
hittämisstrategioita. Ammatillisen koulutuksen perimmäisillä tehtävillä — ke-
hittää inhimillistä pääomaa ja luoda edellytyksiä eheälle sosiaaliselle ja alu-
eelliselle kehitykselle sekä talouskasvulle — on uudessa järjestelmässä onnis-
tumisen mandollisuuksia. • 

Lähteitä ja kirjallisuutta 

http://www.edu.fi/tonet  
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Kirsti Melin, Kristina Frank' 

Suomalais-saksalaista 
koulutusyhteistyötä 
Aussenhandel und Marketing 
— koulutusohjelman alkuvaiheet 

1 
 dea suomalais-saksalaisesta koulutusyhteistyöstä vaasalaisten ja kieliläis-

ten välillä syntyi alunperin, kun Vaasan kauppaoppilaitoksen rehtori 
Jan-Erik Granö tutustui v. 1987 Saksan liittotasavallan koulutusjärjes-
telmään. Rehtori Granö kehitteli ideaa aktiivisesti ja opetusministeriön 
ja ammattikasvatushallituksen myönteisen suhtautumisen ansiosta by-
rokratiankin esteet saatiin poistetuiksi. Apulaisosastopäällikkö Heikki 

Mäenpää opetusministeriöstä oli hankkeen vahva tukija. Tämä oli aivan uu-
denlainen koulutusmuoto siihen aikaan koko maassa, sillä opiskelijavaihtoa 
ei juuri toteutettu ammatillisessa koulutuksessa vielä tuolloin. 

Ensimmäiset koulutukseen osallistuneet opiskelijat, jotka aloittivat opis-
kelunsa 1989, suorittivat sekä suomalaisen ulkomaankaupan ylioppilaspoh-
jaisen linjan merkonomitutkinnon että saksalaisen Industrie- und Aussen-
handelassistent —tutkinnon. Tämän lisäksi he suorittivat Industrie- und 
Handelskammerissa Gross- und Aussenhandelskaufmann-tutkinnon. Tämä 
tutkinto on ollut pätevä kaikissa EU-maissa. Yhteistyökumppanina olivat 
alun perin Vaasan kauppaoppilaitos ja Wirtschaftsakademie Schleswig-Hols-
tein. 

Opiskelu alkoi Vaasassa syksyllä 1989 kolmen viikon saksankielen inten-
siiviopiskelulla. Tämän jälkeen siirryttiin Kieliin. Kiel sopi kuvioon mukaan 
hienosti sillä tavoin, että Kiel ja Vaasa olivat olleet ystävyyskaupunkeja jo 
runsaan 20 vuoden takaa toiminnan aloittamisvaiheessa. Wirtschaftsakade-
mie Schleswig-Holstein oli arvostettu kauppakamarilaitokseen kytkeytyvä ta-
loudellisen sektorin jatkokoulutusta antava instituutti, joka oli erikoistunut 
johdon henkilöstön kouluttamiseen. Wirtschaftsakademiella oli myös laaja 
kokemus kansainvälisten yhteistyöprojektien toteuttamisesta. 

'Kirsti Melin toimii yliopettajana ja 
Kristina Frank lehtorina Vaasan ammattikorkeakoulussa. 	 87 



Opiskelijat 

Opiskeluun otettiin ylioppilaita. Kolme vuotta opiskeltiin ja harjoitel-
tiin tiiviisti. Kesälomat olivat vain runsaan kuukauden mittaisia. En-
simmäisen ryhmän hakuaika oli vain parisen viikkoa. Tässäkin ajas- 

sa koulutukseen saatiin n. 250 hakijaa. Tämä osoittaa, että nuorten keskuu-
dessa oli suurta mielenkiintoa tällaiseen kansainväliseen koulutukseen. Ha-
kijoiden taso oli erittäin korkea sekä koulutodistuksen että ylioppilaskirjoi-
tusmenestyksen suhteen. Kaikilla valituilla oli takanaan vähintään viiden 
vuoden saksan opinnot. Kaksikymmentä nuorta valittiin ensimmäiseen kou-
lutusryhmään. Opiskelijat valittiin siten, että puolella oli äidinkieli suomi ja 
puolella ruotsi. 

Kolmen vuoden opiskelusta laadittiin oppi-
laitosten yhteistyönä tarkat suunnitelmat sekä 
ajoituksen että opetuksen ja opetussisältöj en 
suhteen. Suunnitteluprosessi ja koordinointi 
kanden maan järjestelmän ja tutkintovaatimus-
ten yhteensovittamiseksi on jatkunut koko ajan. 

Pioneerityössä tuli myös yllätyksiä vastaan. 
Projektia valvova ammattikasvatushallituksen 
koulutuspäällikkö Elisa Rahikainen sanoikin osu-
vasti, että tällaista projektia ei voitaisi ollenkaan 
toteuttaa, jos kaikki halutaan suunnitella etukä-
teen valmiiksi. Ensimmäiset opiskelijat olivat jo 

Saksassa, kun ilmeni, että heillä olisi tullut olla viisumit. Tätä ei kukaan ollut 
sanonut, vaikka Liittotasavallan suurlähetystöön oli oltu yhteydessä. 

Koko opiskelusta puolet tapahtui Kielissä puolet Vaasassa. Kielissäkin 
opiskelu oli alkuun painotettu saksan opiskelun suuntaan. Saksalaisen lain-
säädännön mukaisesti osa opiskelusta suoritettiin Berufsschulessa, jonka taso 
oli jonkin verran alempi kuin oman oppilaitoksemme ja Wirtschaftsakade-
mien taso. Siitä oli se kuitenkin etu, että se ainakin alussa helpotti tilannet-
ta kielellisesti. Tärkeä osa opiskelua oli harjoittelu saksalaisissa yrityksissä. 
Harjoittelustakin puolet suoritettiin Saksassa ja puolet Suomessa. 

Koulutusohjelmaa hiottiin vuosi vuodelta paremmaksi ottaen huomioon 
erityisesti opiskelijapalautteet. Nämä koskivat tässä tapauksessa paitsi ope-
tusta Saksassa ja Suomessa myös asumista, opetuksen ohjausta, harjoittelua ja 
opetuksen tukimuotoja. Päällekkäiset opinnot karsittiin ohjelmista ja opetus 
pyrittiin integroimaan järkeviksi kokonaisuuksiksi sekä Saksassa että Suo-
messa. Tämä edellytti suomalaisten ja saksalaisten opettajien yhteistyötä. Joi- 

Koko 

opiskelusta 
puolet tapahtui 

Kielissä, 
puolet 

Vaasassa 
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takin opettajaseminaareja järjestettiin opettajien yhteistyön tiivistämiseksi. 
Lisäksi erityisesti suomalaiset opettajat perehtyivät mandollisimman hyvin 
saksalaiseen yritysympäristöön ja yritystoimintaan. Olimme tämän vuoksi yh-
teistyössä mm. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin kanssa, josta saimme 
asiantuntevaa valmennusta opettaj illemme. 

Koulutusohjelman kehittäminen 
ammattikorkeakoulu-tutkinnoksi 

M uutaman vuoden kuluttua vuonna 1994 syntyi ajatus kohottaa kou-
lutuksen tasoa edelleen Saksassa. Silloin vaihdoimme yhteistyö-
kumppaniamme, joksi tuli Fachhochschule Kiel. Tämä oli aikaa, 

jolloin ammattikorkeakoulutusta käynnistettiin Suomessa ja itsekin teimme 
ensimmäiset hakemukset ammattikorkeakoulutuskokeilun aloittamiseksi 
koulussamme. Saksassa tapahtunutta koulutusta kehitettiin edelleen ja 
Fachhochschule Kieliin perustettiin mm. Biiro Vaasa organisoimaan opiske-
lijoiden harjoittelupaikkoja ja asuntoja asuntopulan vaivaamassa Saksassa. 
Tässä vaiheessa tutkinnon sisältöön tulleita uudistuksia oli mm. Projektar-
beit, jonka suomalaiset opiskelijat tekivät usein toimeksiantojen perusteella 
suomalaisille yrityksille tutkien heidän markkinointimandollisuuksiaan Sak-
san markkinoilla. 

Kun sitten vuonna 1996 aloitimme itse ammattikorkeakoulututkintoihin 
tähtäävän koulutuksen Vaasassa, kyseinen opintolinja muuttui myös saksan-
kieleen painottuvaksi omaksi koulutusohjelmakseen, joka kehitettiin yhteis-
työssä Fachhochschule Kielin kanssa. Se on ollut ainoa koulutusohjelma 
maassamme, jossa pääosa opiskelusta tapahtuu saksan kielellä, ja se sopi sekä 
suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille. Opetuskieliä ovat olleet saksan li-
säksi suomi, ruotsi ja myös englanti. 

Koulutusohjelman toinen vuosi opiskeltiin edelleen Saksassa Fachhoch-
schule Kielissä. Kandentoista kuukauden aikana opiskelijat suorittivat myös 
harjoittelujakson saksalaisissa yrityksissä. Opiskelijoille oli järjestetty juuri 
heitä varten räätälöity opetus, mutta he osallistuivat myös ammattikorkea-
koulun muille luennoille. Opetus sisälsi luentojen ohella harjoituksia, semi-
naareja ja yritysvierailuja. Tentit koostuivat kirjallisista kokeista ja kotiteh-
tävistä tai suullisista kokeista tai referaateista. Kaikki kokeet sai uusia vain 
kerran. Opintovuoden lopussa opiskelij amme saivat suorituksistaan todis-
tuksen Saksassa. Opiskeluun Fachhochschule Kielissä kuului perusopintojen 
ohella myös koulutusohjelman suuntaavia opintoja. Ne sisälsivät mm. sellai-
sia opintojaksoja kuin saksan kieli, yritystalous, markkinointi, ulkomaan-
kauppa, henkilöstöjohtaminen, liikeviestintä ja kansantalous. 
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Kaikki järjestelyt, kuten esimerkiksi asuminen Kielissä, toteutettiin yh-
teistyössä Kielin ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kesken. Opiskeluohjel-
maan kuului aina muutamia messuvierailuja mm. EXPO 2000 —maailman-
näyttelyssä Hannoverissa. Kuuden kuukauden harj oitteluaj asta suoritettiin 
neljä kuukautta Saksassa. Fachhochschule Kiel hankki harjoittelupaikat, 
mutta opiskelijoilla oli itselläänkin mandollisuus toimia aktiivisesti harjoit-
telun järjestelyissä. Harjoittelupaikkoja oli Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. 
Esimerkkeinä harjoittelupaikoista mainittakoon mm. Nokia Mobile Phones 
GmbH Dösseldorfissa, Finnisches Aussenhandelsbiiro Berliinissä ja Kauppa-
kamari Kielissä. Toisen harjoittelujakson on voinut suorittaa joko Suomessa 
tai saksankielisessä maassa. 

Opiskelijat laativat Kielin opiskelu-
vuotensa aikana laajan projektityön, joka 
oli usein markkinointitutkimus. Opiskeli-
jat tutkivat esim. millaisia mandollisuuksia 
suomalaisilla yrityksillä on etabloitua Sak-
san markkinoille. Suuntaavien opintojen 
painopistealueet olivat kansainvälinen 
markkinointi, kansainvälinen kauppa ja 
kansainvälinen yritystoiminta. Projektityö 
ja opintojaksot, kuten "Organisaatio ja Yri-
tyspeli" Fachhochschule Kielissä olivat jo 
osa suuntaavia opintoja. 

Opiskelijat ovat voineet suorittaa maa-
ilmanlaaj uisesti tunnustetun tutkinnon 
Wirtschaftsdeutsch International, jonka 

Saksalais-suomalainen kauppakamari on järjestänyt Goethe-Institutin kans-
sa yhteistyössä. Lisäksi opiskelijat ovat voineet hakeutua jatkamaan opinto-
jaan Fachhochschule Kieliin suorittamaan Doppeldiplomia. 

Suomalaisilla ylioppilailla on ollut havaittavissa vaikeuksia sopeutua sak-
salaiseen opiskelutapaan. Saksalaisten opettajien havaintojen mukaan suo-
malainen ylioppilas kuuntelee tarkkaan opetusta ja vastaa hyvin kokeessa, 
mutta häneltä puuttuu kykyä argumentoida ja käydä aktiivista dialogia opet-
tajan kanssa. Tässä meillä suomalaisilla on opiksi otettavaa. 

Erittäin hieno ja myönteinen asia projektin toteuttamisessa on ollut se, 
että tämän täysin uudenlaisen hankkeen myötä on luonnostaan tehostunut 
opettajien aktiivinen yhteistyö ja kokonaisvaltainen pedagoginen suunnitte-
lu. On jouduttu tarkoin kartoittamaan, mitkä osiot on edullisinta opiskella 
Saksassa ja mitkä Suomessa. Kielissä ja Vaasassa tapahtuvan opiskelun koor- 
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dinointia varten on järjestetty opettajaseminaareja, joissa opettajat ovat saa-
neet lisää kansainvälisiä yhteyksiään. 

Monet koulutusohjelman hakijoista ovat olleet Saksassa tai ovat työs-
kennelleet saksankielisessä maassa, mikä on ollut opinnoissa tarvittavan kie-
litaidon kannalta edullista. Kuitenkin periaatteessa jokainen, joka on opis-
kellut saksaa lukiossa tai on omannut vastaavat saksan kielen taidot ja kiin-
nostusta talouden opintoihin, on voinut hakeutua tähän koulutusohjelmaan 
opiskelij aksi. 

Pääsykoe on muodostunut kirjallisesta ja suullisesta osasta, joista jälkim-
mäinen on perustunut saksankieliseen haastatteluun. Hakijat on haastateltu 
myös muilla koulutusohjelman opetuskielillä. Sisäänpääsyssä on otettu huo-
mioon työkokemus ja ennakkoharjoittelu. Pääsykoehaastatteluissa oli aina 
mukana yhteistyökorkeakoulun professori. 

Aussenhandel und Marketing -koulutusohjelman yhdeksi tavoitteeksi on 
asetettu, että opiskelijat saavat koulutuksen, joka mandollistaa heille itse-
näisen työskentelyn vastuullisissa asemissa kansainvälisen kaupan ja hallin-
non piirissä ja erityisesti suomalais-saksalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. 
Opiskelijoiden erittäin hyvä sijoittuminen työmarkkinoille on osoittanut 
meille, että asettamiimme tavoitteisiin on päästy. • 
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Kari Moilanen - Gerd Wassenberg' 

Opiskelijatiimit 
yritysten 
kansainvälistäjinä 

tapausesimerkki 
FinnBiiro Saksassa 

II
dea suomalaisia ja saksalaisia oppilaitoksia ja yrityksiä palvelevan toimi-
pisteen perustamisesta Saksaan sai alkunsa samaan aikaan kuin Suomi 
liittyi 1.1.1995 EU:n jäseneksi ja voitti myöhemmin keväällä jääkiekon 
maailmanmestaruuden. Tämä tapahtui Ylivieskan teknillisen oppilai-
toksen edustajien keskuudessa YTOL-Wochen yhteydessä Jiilichissä. 
Omalla toimistolla pyrittiin aktivoimaan käytännön yhteistyötä integ- 

roimalla opiskelijavaihto ja pk-yritysten kansainvälistäminen. Ideaa kehitel-
tiin edelleen vähän myöhemmin Ylivieskassa, jossa oli tuolloin vierailulla 
hiljattain perustetun Gelsenkirchenin ammattikorkeakoulun rehtori Peter 
Schulte sekä professori Gerd Wassenberg. Heidän kanssaan mietittiin, miten 
ammattikorkeakoulujen opiskelijat voisivat omissa projektitöissään helpottaa 
saksalaisten pkt-yritysten pääsyä Suomen markkinoille ja vastaavasti miten 
voitaisiin yhdessä saksalaisten partnereiden kanssa edistää suomalaisten yri-
tysten pääsyä Saksan suurille markkinoille. Yhteistyötä suomalaisten puolel-
ta olivat suunnittelemassa pankinjohtaja Kari Moilanen, silloisen Ylivieskan 
teknillisen oppilaitoksen rehtori tekn. tri. Keijo Nivala, YTOL-instituutin 
johtaja Lasse Takalo, Ylivieskan seutukuntajohtaja Timo Kiema, Ylivieskan 
kaupungin hallituksen puheenjohtaja Kaija-Maija Perkkiö sekä Ylivieskan 
kaupunginjohtaja Harri Viitanen. 

Vähän aikaisemmin oli opetushallituksen toimesta perustettu hanke ni-
meltä "Uusteollistamisohjelma ja koulutus". Yhtenä sen neljästä alaprojek-
tista oli "Kansainvälistymisohjelma", jonka ohjelmasisältöön kuului vienti-
ryhmien suunnittelu yhdessä oppilaitosten kanssa, sekä resurssien puitteissa 

'Kari Moilanen toimii Zingsheimissa Saksassa yksityisen- ja kunnallisen sektorin asunto-
rahoitusneuvojana. 
Gerd Wassenberg toimii uusyrittäjyysopin professorina Gelsenkirchenin ammattikorkea-
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tämän toiminnan alkuvaiheiden tukeminen. Ylivieskassa ideoitu suunnitel-
ma, joka tarkoitti suomalaisen ja saksalaisen yhteistyöoppilaitoksen opiskeli-
joiden yhteistyötä yritystoimeksiannon toteuttamisena käytännönläheisenä 
opiskelijaprojektina sopi hyvin yhteen tähän toimintakehykseen. Perustetta-
van toimiston perustehtävänä oli edistää tällaista yhteistoimintaa Saksan ja 
Suomen välillä. 

Toimipiste 
Ruhrin alueelle 

Edellä mainituissa keskusteluissa voitiin todeta, että ammattikorkeakou-
luj en opiskelijat omissa projektitöissään voisivat luoda molempien mai-
den pkt-yrityksille hyvät edellytykset kansainvälistymisen aloittamiseen. 

Samalla he henkilökohtaisesti harjaantuisivat kansainväliseen toimintaan. 

Suunnitelman alkuvaiheessa kerättiin tusinan verran saksalaisia yrityksiä, 
jotka olivat valmiita ottamaan suomalaisia opiskelijoita harjoittelijoiksi. 
Myös Suomessa informoitiin pkt-yrityksiä vireillä olevasta hankkeesta. 

lisätä 
Jo varhaisessa vaiheessa suunnitelmaan 

suomalais- 	sisältyi ajatus toimipisteen perustamisesta 
Saksaan asioiden hoidon tehokkuuden ta- 

saksalaista 	kaamiseksi. Nähtiin, että olemalla paikan 
päällä voidaan parhaiten yhdessä molempien 

yhteistyötä 	maiden opiskelijoiden avulla informoida pai- 
kallisia yrityksiä maiden taloudesta ja kult- 
tuurista sekä luoda yhteyksiä eri järjestöjen ja 

oppilaitosten välille. Toimipaikan tehtäväksi määriteltiin lisätä jo ennestään 
hyväksi osoittautunutta suomalais-saksalaista yhteistyötä. Toimipisteen ni-
meksi valittiin FinnBiiro, ja sen lopullista sijaintipaikkakuntaa harkittiin tar-
koin. Lopulta toimisto päätettiin sijoittaa 300.000 asukkaan Gelsenkirche-
niin World Trade Centerin tiloihin. Toimisto avattiin elokuussa 1997 ja sitä 
johtamaan kutsuttiin Saksan liike-elämää tunteva ja maassa jo aiemmin työs-
kennellyt pankinjohtaja Kari Moilanen. Hän hoitikin tehtävää viisi vuotta. 

Gelsenkirchenin ammattikorkeakoulu si-
jaitsee Ruhrin teollisuusalueella väestömää- 

Tehtäväksi 	rältään Saksan suurimmassa osavaltiossa 
Nordrhein-Westfalenissa. Lähellä on myös 

määriteltiin 	osavaltionpääkaupunki Diisseldorf, kansain- 
välisestikin tunnettu messukaupunki. 
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FinnBöron 
toiminnasta 

p ian avajaisten jälkeen toimisto järjesti ensimmäisen suomalais-saksalai-
sen taloussymposiumin Bocholtin säästöpankin tiloissa. Toinen talous-
symposiumi pidettiin lokakuussa 2002 Geilenkirchenissä lähellä Bel- 

gian ja Alankomaiden rajaa. Molemmissa tapahtumissa kunniavieraana ja ti-
laisuuden isännän roolissa oli Suomen kunniakonsuli Detlev Grolmann 
Dusseldorfista. 

Vuonna 2002 Geilenkirchenin kaupungissa ja muualla maassa järjestettiin 
15 eri Suomi-tapahtumaa: esitelmiä, musiikkia, näyttelyitä, messuja. Jopa 
Suomen Berliinin lähetystön johto ylisti, että harvoin esitellään Suomea Sak-
sassa näin hyvin. Kaikkien näiden tapahtumien toteuttamiseen osallistui joko 
saksalaisia tai suomalaisia ammattikorkeakouluj en opiskelijoita. 

FinnBilro-toimisto on avannut yhdessä opiskelijoiden kanssa kontakteja 
muun muassa Höxter/Paderbornin, Eifelin ja Ostalbkreis-Baden-Wiirttem-
bergin seutukuntiin. Nyt näiltä alueilta yhteistyö Suomeen on vakiintunut ja 
eri toimijat toteuttavat yhteistyökuvioita. Erityisesti voidaan mainita toimis-
ton osuus kontaktien avaajana puu-, metsä-, elintarvike-, messu-, matkailu-
ja erämatkailualan piirissä. 

Toimiston toiminta on merkinnyt vuositasolla ovien avaamista Saksan 
markkinoille 188 suomalaiselle yrittäjälle ja opiskelijalle sekä 41 saksalaisel-
le Suomen markkinoille. Toiminta on ollut työntäyteistä viikonloppuja myö-
ten. Toimistossa on työskennellyt lähes koko ajan ammattikorkeakoulun 
opiskelija tai professori tehden omia projektitöitään. Että projektityön kan-
sainvälistymisosio onnistuisi parhaalla tavalla, on toimiston johtaja valmis-
tellut etukäteen kontakteja opiskelijoille ja opettajille, jotka myöhemmin 
saapuivat toimiston tiloihin paikan päälle Saksaan tekemään työtään. Muun 
muassa eräs ammattikorkeakoulun lehtori kohensi kielitaitoaan kanden kuu-
kauden ajan työskentelemällä toimiston sihteerinä ja etsi samalla opiskeli-
joille harjoittelupaikkoja sosiaali- ja teknisen alan saksalaisyrityksistä. 

Esimerkkejä 
opiskelijatiimien työskentelystä 

0  piskelij atiimityö on ollut parhaimmillaan silloin kun saksalainen op-
pilaitos, saksalainen nuori, hänen ystävänsä tai tuttavansa kertoo 
Saksassa kontakteilleen suomalaisen nuoren tulevan FinnBiirooseen 

työskentelemään tarkoituksella löytää harjoittelupaikkoja, järjestää tapaami-
sia edustamalleen yritykselle tai itse löytää suomalaisen yrittäjän tuotteelle 
markkinakanavia. Näin saksalaiset toimivat "oven avaajina". 
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Kun suomalaisnuori saapuu Saksaan hänen työskentelynsä tapahtuu 
FinnBöron toimiston tiloissa. Toimisto huolehtii siitä, että opiskelijan, yrit-
täjän, opettajan tai hankevetäjän työskentely onnistuu mandollisimman par-
haalla tavalla. FinnBtiron tiloissa on työskennellyt muun muassa iso mänty-
huonekaluja valmistava yritys, 24 eri organisaation opiskelijoita, opettajia ja 
virkamiehiä. Kaikkiaan 94 yrityksen tuotteita esiteltiin ja markkinoitiin suo-
malaisten ja saksalaisten opiskelijoiden ja opettajien sekä tuttavien avusta-
mana. Suomalaisista henkilöistä ja tuotteista tehtiin 73 radio- tai lehtiuutis-
ta. FinnBilron tehtävät muodostuvat valmistelutöiden koordinoinnista, osit-
tain varsinaisen työn tekemisestä ja jälkihoidosta. 

Laajoja myynti- ja markkinakartoituksia 
tehtiin luontokoulutuksesta, puuteknolo-
giasta, hirsitalomyynnistä, grillikotamyyn-
nistä jne. Harjoittelupaikkoja järjestettiin 
7 eri paikkakunnalta, järjestettiin Koillis-
maan käsityöyrittäj ille myyntitapahtumia 
Saksaan, osallistuttiin suomalaisten juusto-
jen markkinoinnin edistämiseen jne. "Yh-
teistyötä yli rajojen"-seminaariin, jonka 
teemana oli puu ja metsä osallistui kaikki-
aan 49 suomalaista ja saksalaista. 

    

Puuosaarniskeskus 
Rheinland 

vihittiin käy ttöön 
toukokuussa 2002 

    

Opiskelijatiimien työn arvokkaasta tukemisesta professori Gerd Wassen-
bergille myönnettiin Ylivieskan kaupungin kunniamitali, Ylivieskan risti. 

Toiminnan 
edelleen kehittämiselle 
hyvät mandollisuudet 

Taloudellisesti tiukkaan budjettiin toi suuren avun maa- ja metsäta-
lousministeriön koordinoima EU-LEADER ohjelma. NHS-LEADER 
toimiston toiminnanjohtaja Ritva-Liisa Nisula osallistui voimakkaas- 

ti FinnBiiro-toimiston toiminnan kehittämiseen. Hänen ammattitaidon avul-
laan toimiston resurssit ja puitteet kasvoivat niin, että tammikuussa 2001 toi-
misto pääsi muuttamaan suurempiin ja edustavampiin tiloihin Kölnin ta-
lousalueelle, ja toimistoa alettiin kutsumaan Finnland-Biiroksi. 

Toimiston työtä Saksassa on koko ajan tukenut professori Gerd Wassen-
berg. Hän on jo nuoruusvuosistaan lähtien ihastunut suomalaiseen elämään, 
maaseutuun ja luontoon. Hän käy säännöllisesti edelleen myös luennoimas-
sa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Pietarsaaren, Kokkolan, Yli-
vieskan ja Haapajärven yksiköissä. 
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FinnBiiron yhteistyökumppani Puuosaamiskeskus Rheinland vihittiin 
käyttöön toukokuussa 2002. Kustannuksiltaan 750.000 euroa maksaneeseen 
ja 650 neliömetrin suuruiseen keskukseen on saatu 300.000 euron Leader-
tuki. Rakennuksen päädyssä on Suomi-nurkkaus, jossa esitellään suomalaista 
puuosaamista. 

Parhaillaan on toteutettavana muun muassa nuorten kansainvälinen, kak-
sivuotiseen tutkintoon tähtäävä kokkihanke, joka on tarkoitettu 12 —17 vuo-
tiaalle. Osanottajaryhmiä on Saksasta, Suomesta ja Italiasta. Maaliskuussa 
2003 järjestetään myös kuuden saksalaisen ja kuuden suomalaisen kylän ke-
hittämisseminaari. • 
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Professori Dr. h.c. 
Dietmar von 
Hoyningen- 
Huene on Mann-
heimin ammattikor-
keakoulun rehtori 
ja toimii Baden-
Mirttembergin am-
mattikorkeakoulu-
jen rehtorikonfe-
renssin puheenjoh-
tajana. 

Diplom-Volkswirt 
Klaus Illerhaus 
toimii Saksan liitto-
tasavallan osaval-
tioiden opetusmi-
nistereiden pysy-
vän konferenssin 
sihteeristössä am-
matillisen koulutuk-
sen sektorin johta-
jana. 

Johtaja Kari Purhonen 
vastaa koulutuspolitiikas-
ta Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskus-
liitossa. 

Tapio Varmola on 
Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun rehtori 
ja ammattikorkea-
koulujen rehtorineu-
vosto ARENE ry:n 
puheenjohtaja. 

Heli Kuusi on Ope-
tushallituksessa am-
matillisen koulutuksen 
linjan ylijohtaja. Hän 
vastaa ammatillisen 
peruskoulutuksen ke-
hittämisestä, opetus-
suunnitelmista ja kou-
lutustarpeiden enna-
koinnista. 

Gerd Wassenberg 
toimii uusyrittäjyys-
opin professorina 
Gelsenkirchenin am-
mattikorkeakoulus-
sa. 

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Hermann Schmidt, 
Saksan liittotasaval-
lan ammattikasva-
tusinstituutin presi-
dentti (1977-1997). 

Matti Taanila 
toimii rehtorina ja 
toimitusjohtajana 
AEL:ssä. 
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Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitolla 
on perinteiset hyvät suhteet Saksan työn-
antajien keskusjärjestöön sekä talouselä-
män organisaatioihin. Eräs 
esimerkki yhteistyöstä ovat 
"Koulu — Talouselämä"-sym-
posiumit, joihin on ollut vilkas 
osanotto kummassakin maas-
sa. Kuvat Oulun symposiumin 
yhteydestä vuodelta 1997. 
Yllä tohtori ja rouva Graf 
sekä Heikki Nirvinen (oik.) 
merellisissä maisemissa sekä 

(alla) Heikki Suomalainen TT:stä (vas.) ja 
Wolfgang Kramer IW:stä. 

Duaalijärjestelmän väli- ja päättökokeiden 
suunnittelu ja toteutus vaatii eri tahojen 
saumatonta yhteistyötä. Konstanzissa si-
jaitseva kustantamo ja kirjapaino Dr.-Ing.P. 
Christiani GmbH huolehtii PAL:n koetehtä- 

vien painokuntoon saattamisesta ja jakelus-
ta teollisuus- ja kauppakamareille. Johtaja 
Wolfgang Bayer (oik.) esittelee työvaihei-
ta ja koetehtäväpankkia suomalaisryhmäl-
le. 

98 



ZFA:n toimitusjohtaja Anette Jacob, joka 
vastaa paino- ja mediateollisuuden koeteh-
täväpalvelusta. 

Stuttgartissa sijaitsevan PAL:n johtaja 
Jörgen Siegle, joka vastaa PAL:n koeteh-
täväprosessista. 

Georg Dicke 
johtaa 
InWEntissä 
osastoa, joka 
vastaa ammatilli-
sen ammattiväen 
ja esimiesase-
massa toimivien 
laajasta kansain-
välisestä vaih-
dosta. 

Pasi Kaskinen 
johtaa METSKOn 
toimintaa, jolla 
on yhteistoimin-
taa muun muas-
sa Gernsbachin 
koulutuskeskuk-
sen ja Papier-
technische 
Stiftungin kanssa 
Saksassa. 

Veikko 011ila 
johtaa AEL:n yh-
teydessä toimivan 
ALVAR:in toimin-
taa, joka kehittää 
ja järjestää ope-
tusviranomaisten 
ja työelämän 
kanssa yhteis-
työssä aikuisväes-
tölle tarkoitettuja 
näyttötutkintoja. 

13.10.1989 CDG:n Berliinin 
toimipisteessä pidetyn opin-
tomatkan arviointitilaisuu-
den jälkeen suomalaisryh-
mä (12 henk.) isäntineen 
vaihtoi vapaalle. Illallisella 
pöydän takana Reijo Lin-
nanen, Neeltje Machat, 
Melanie Wendig, Erkki 
Ojanen ja Maarit Martti. 
Edessä keskustelevat osit-
tain selin Georg Dicke 
(oik.) ja Teuvo Ellonen. 
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Grafila on Jyväskylässä sijait-
seva viestintäalan yrityskes-
kus, jossa toimii lähes 30 
yritystä. Vuonna 2001 sak-
salaisryhmä tutustui yritys-
keskukseen, joiden joukossa 
on myös Jyväskylän teknilli-
sen ammattioppilaitoksen 
työssäoppimispaikka Amigo. 
Kuvassa keskellä opetushalli-
tuksesta Asta Sarjala ja 
Harri Laine, takana oikealla 
rehtori Kolu ja edessä 
Christa Germeshausen ja 
Guido Albrecht. 

Ammattikasvatuksen asiantuntijaryhmien 
	

joka Opetushallituksen edustajana on vas- 
vaihto alkoi 5 — 7 hengen ryhmillä. Ensim - tannut Suomeen suuntautuneista saksa- 
mäinen saksalainen ryhmä v. 1982 ohi- 	laisten asiantuntijaryhmien vierailuista. 
kulkumatkalla Landen hiihtokeskuksessa. 	Keskellä tulkki Sirkka Oehlandt. 
Oikealla matkan johtaja Asta Sarjala, 

Saksalaisvieraille pyrittiin 
mandollisuuksien mukaan jär-
jestämään myös tutustumista 
suomalaiseen erämaaluon-
toon. Vuonna 1990 vierailtiin 
Jämsänkosken metsäalan op-
pilaitoksessa, ja nautittiin ilta-
palaa oppilaitoksen metsä-
kämpällä. Edessä Volker 
Friedrich Oberhausenista, 
Savonlinnan oopperajuhlien 
lähes joka kesäinen kävijä. 
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Käytännön yhteistyön aktivoimiseksi 
integroimalla opiskelijavaihto ja pk-
yritysten kansainvälistäminen perus-
tettiin 90-luvun lopulla pieni toimis-
to, FinnIhro, Saksaan. Avajaisia vie-
tettiin Gelsenkirchenissä 1998. Va-
semmalla projektipäällikkö Kari 
Moilanen, joka johti toimistoa viisi 
vuotta. Suomalaisia avajaisvieraita 
olivat Ylivieskan kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Kaija-Maija 
Perkkiö, seutukuntajohtaja Timo 
Kiema, rehtori Nivala ja kaupun-
ginjohtaja Harri Viitanen. 

FinnBöron toimintaa on 
edistänyt muun muassa 
professori Gerd Wassen-
berg (oik.), joka käy sään-
nöllisesti luennoimassa 
Keski-Pohjanmaan ammatti-
korkeakoulun yksiköissä. 
Kuvassa hän on keskuste-
lussa Timo Kieman kans-
sa Hannoverin messuilla. 

Suomessa on koko maan 
kattava aikuiskoulutuskes-
kusten verkosto, joista 
useimmilla on nykyaikaiset 
rakennukset ja laitevarus-
tus. 

Vuoden 1996 saksalai-
nen IFKA-ryhmä esittely-
luennolla Ammatti-instituu-
tissa (nyk.AMIEDU), suu-
ressa Helsinkiläisessä ai-
kuiskoulutuskeskuksessa. 
Laitoksen toimintaa esitteli 
mm. koulutusjohtaja 
Jaska Sarlin. 

Kuvassa vasemmalla tulkki 
Angela Plöger, oikealla 
opettaja Cornelia 
Harloff. 

IFKA-ryhmien Suomen 
vierailujen ohjelmassa suu-
rimmat kohderyhmät ovat 
käynnit erilaisissa oppilai-
toksissa (n.36%), ja tutus-
tuminen teollisuuteen 
(n.26%). Loput on vierailu-
ja virastoissa ja järjestöis-
sä, tutustumista kulttuu-
rielämään sekä luontoon ja 
liikuntaan liittyvää toimin-
taa. 

Useat suomalaiset ammattikorkeakoulut 
osallistuvat kansainvälisille messuille antaen 
opiskelijoille mandollisuuden täydentää oppi-
maansa käytännössä. Yhteismessuosastoille 
osallistuu myös alueen pk-yrityksiä. Esimer-
kiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakou-
lun Ylivieskan yksikkö on osallistunut Hanno-
verin messuille vuodesta 1993 lähtien joka 
vuosi. Kuvassa osa messuryhmästä Hanno-
verin teollisuusmessuilla 20.4.2002, vasem-
malta opiskelijat Tiia Lähdesmäki ja Maa-
rit Luomala, lehtori Marko Laitila, Antti 
Lindfors Oy:n edustaja Thomas Rose, opis-
kelija Juho Hanhisalo ja CENTRIAN kan-
sainvälistymispäällikkö Lasse Takalo. 101 



Vuoden 1999 suomalaisryhmä kävi tutustumassa 
myös Wittenbergin ammattikoulukeskukseen. 
Tämän jälkeen asetuttiin ryhmäkuvaan muistelemaan 
uskonpuhdistajan Martin Lutherin toimintaa näillä 
suomalaisiakin koskettavilla historiallisilla paikoilla. 
Kuvassa 4. vasemmalta CDG:n tutori Petra 
Kurzweil ja 5. oikealta tulkki Tuula Miettunen-
Dicke. Keskellä Harri Laine. 

Vaasan ja Kielin koulutusyhteistyö kaupallisella alalla 
on alkanut jo 80-luvulla. Osa koulutuksesta tapahtuu 
Vaasassa, osa Kielissä. Kuvassa "Aussenhandel und 
Marketing"- ryhmä keväällä 2002 Vaasan ammatti- 
korkeakoulussa. Opettaja kuvassa on Kristina 
Frank. 

Oppilaitosvierailujen ohella 
asiantuntijavaihto-ohjelmiin 
ovat aina kuuluneet molem-
missa maissa käynnit työnan-
taja- ja työntekijäjärjestöissä. 
Kuvassa Espoon tekniikan 
alan oppilaitoksen lehtori 
Seppo Riutta (vas.) ja diplo-
mi-insinööri Arto Pekkala 
Opetushallituksesta odottele-
massa ryhmän jäseniä vierai-
lulle Dresdenin teollisuus- ja 
kauppakamariin. Taustalla 
kaunista barokkikaupunkia. 

"Aussenhandel und Marke-
ting" — ryhmän saksalaisena 
opettajana on toiminut 
professori, Dr. Heino K. 
Rehder. 

Pitkäjänteinen kansainvälinen yhteistyö edellyttää 
hyviä henkilökohtaisia suhteita. Malja 5-vuotiaalle hy-
välle yhteistyölle vuonna 1997. Kuvassa professorit 
Pietralla ja Reiermann Aachenin ammattikorkea-
koulusta ja rehtori Keijo Nivala Ylivieskasta. 
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SICK AG:n (Waldkirch) ja Jyväsky-
län teknillisen ammattioppilaitok-
sen kesken on vaihdettu ammat-
tioppilasryhmiä monien vuosien 
ajan. Kuvassa saksalaisten nuor-
ten ryhmä tutustumassa suoma-
laiseen luontoon keväällä vuonna 
2000 kolmiviikkoisen työharjoit-
telun päätteeksi. Ryhmä teki kier-
tokäynnin Kuusamoon ja Lappiin. 
Matkan ohjelmaan kuului mm. sa-
vusaunaa, pilkkikalastusta, hiih-
toa, käynti napapiirillä ja tietenkin 
poronlihaherkkuja. 

Espoon-Vantaan teknillisen am-
mattikorkeakoulun (EVTEK) kun-
tayhtymän ja EVTEKin johtoryh-
män yhteisseminaari pidettiin 4-
7.10.2001 Frankfurt am Mainis-
sa, jossa kehiteltiin yhteistyöku-
vioita Frankfurtin ammattikorkea-
koulun kanssa. Kuvassa semi-
naarimatkalaisia ammattikorkea-
koulun edustalla. Vasemmalta 
rehtori Sinikka Sartonen 
(Mercuria Business School), si-
vistystoimen johtaja Aulis Pitkä-
lä (Vantaan kaupunki), kuntayhty-
män hallituksen jäsen Hilkka 
Heinonen, kansainvälisten asioi-
den johtaja Giinter Kleinkauf 
(Fachhochschule Frankfurt), reh-
tori Pertti Törmälä (EVTEK), 
kuntayhtymän hallituksen jäsen 
Kaarina Suonperä ja hallituk-
sen puheenjohtaja Heikki Heini-
mäki. 

Yksi suomalais-saksalainen ammattikorkeakoulu-
jen yhteistyöalue on liittynyt uusiutuvien energia-
lähteiden hyödyntämiseen. Maatilojen biojätteiden 
hyödyntämistä on tutkittu ja kehitetty yhteistyös-
sä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja 
Aachenin ammattikorkeakoulun kesken, ja hank-
keeseen on liittynyt useita opinnäytetöitä. Kuvas-
sa asiantuntijaryhmä tutustumassa Ylivieskassa 
biokaasulaitokseen, jonka suunnitteluun on osal-
listunut muun muassa insinööriopiskelija 
Volker Harth (kolmas oikealta) Aachenin ammat-
tikorkeakoulusta. 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuussa on 
eräs maan suurimmista ammatillisista oppilaitok-
sista. Se on tehnyt yhteistyötä Berliinissä sijaitse-
van Oberstufenzentrum Kommunikations-, Infor-
mations-, und Medientechnik-nimisen oppilaitok-
sen kanssa vuodesta 1997. Opiskelija- ja opettaja-
vaihto käynnistettiin EU:n Leonardo da Vinci-ohjel-
man avulla yhteistyöverkon luomiseksi teleteknii-
kan keinoin. Myös Pohjois-Savon ammattiopisto 
Kuopiosta on liittynyt verkkoon mukaan. Tähän 
mennessä eri projekteja on ollut kandeksan, joi-
den puitteissa 30 opiskelijaa Suomesta ja 16 Sak-
sasta sekä 5 opettajaa Suomesta ja 8 Saksasta 
on käynyt työskentelemässä partnerioppilaitok-
sessa. Opiskelijoiden vaihtoajat ovat olleet 4-8 vii-
kon pituisia, opettajien 2-4 viikkoa. 

Kesäkuussa 2002 ryhmä Joensuun oppimiskes-
kuksen opettajia tutustui saksalaisiin päättökokei-
siin OSZ KIM:ssä Berliinissä. Kuvassa vasemmalta 
opettajat Kemal Erdem (istumassa), Simo Leh-
tola, Voitto Nuutinen, projektipäällikkö Juha 
Nykänen sekä opettajat Jorma Tanskanen ja 
Kurt Richter seuraamassa erään tietotekniikan 
opiskelijan suorittamaa päättökoetta. 



Keijo Nivala' 

Hyvät 
henkilösuhteet 
perustana 
ammattikorkeakoulujen 
kansainvälistymisessä 
Ylivieska — filich - Bocholt 

IK
ansainvälisyys perustuu usein läheisiin henkilösuhteisiin. Tästä 
on yhtenä hyvänä esimerkkinä Keski-Pohjanmaan ammattikor-
keakoulun Ylivieskan yksikön yhteistyö saksalaisten ammatti-
korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö alkoi vuonna 1991 Aachenin 
ammattikorkeakoulun kanssa. Henkilösuhteiden kautta yhteis-
työ laajeni Gelsenkirchenin ammattikorkeakouluun vuonna 

1995. Yhteistyö on ollut jatkuvaa ja kumulatiivista. Se on myös laajentunut 
osittain monikansalliseksi ja monikulttuuriseksi yhteistyöksi. 

Ylivieskan 
teknillisen oppilaitoksen 
kansainvälistymisen alku 

Ylivieskan teknillinen oppilaitos käynnisti toimintansa vuonna 1979 val-
tion omistamana oppilaitoksena. Oppilaitoksen perustaminen tapahtui ai-
koinaan aluepoliittisin perustein, jonka takia oppilaitoksen olemassaolo ja 
kehittäminen on vaatinut poikkeuksellisen aktiivista ja innovatiivista otet-
ta. Oppilaitos on profiloitunut erityisesti alueelliseksi teknologiapalvelukes-
kukseksi tehden läheistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Perusideana on 
ollut opetuksen ja kehittämistyön integraatio tavoitteena alueellinen vaikut-
taminen. Ylivieskan teknillisen oppilaitoksen kansainvälistyminen voidaan 
katsoa alkaneeksi vuonna 1987, jolloin oppilaitoksen johdolla tehtiin tutus-
tumismatka Hannoverin teollisuusmessuille. Matkalle osallistui muutamia 

iTekn. tri. Keijo Nivala toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
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alueen yritysten edustajia, jotka olivat mukana oppilaitoksen laajahkossa 
"Yritysten kehittämisrengas-projektissa". Tästä matkasta syntyi kipinä, joka 
myöhemmin synnytti laajaan messuaktiviteetin suomalaisten ammattikor-
keakouluj en ja yritysten kesken kohteena Hannoverin teollisuusmessut. Yli-
vieskan teknillinen oppilaitos hahmotteli 1980-luvun lopulla kansainvälis-
tymisen kehittämissuunnitelman. Ideana oli edetä Pohjoismaiden kautta 
Keski-Eurooppaan. Suunnitelman toteuttaminen käynnistettiin opiskelijoi-
den harjoitteluna Ruotsissa autotehtailla Skövdessä ja Göteborgissa. Seuraa-
va askel tapahtui kansainvälisen Nuorkauppakamarijärjestön (JCI) tuella 
siten, että saimme yhden harjoittelupaikan Belgiasta vuonna 1990. Näin 
olimme päässeet pienen askeleen eteenpäin tavoitteissamme. 

Saksa-yhteistyö käynnistyi 
teknologiansiirtoon tutustumalla 

Varsinainen yhteistyö Saksaan käynnistyi kuitenkin varsinaisesti vuonna 
1991. Tämä tapahtui siten, että Suomen Kulttuurirahasto oli myöntänyt al-
lekirjoittaneelle pienen stipendin saksalaisiin teknologiansiirtomenetelmiin 
tutustumista varten. Tämän taustalla oli tieto Steinbeis-Stiftung-nimisen or-
ganisaation rakentamasta järjestelmästä yhdessä eräiden saksalaisten ammat-
tikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Matka suunniteltiin siten, että ko-
kosimme kolmen henkilön ryhmän, jolle laadittiin matkaohjelma. Tutustu-
miskohteina olivat Dösseldorfin ja Aachenin ammattikorkeakoulut sekä 
Steinbeis-Stiftungin päämaja Stuttgartissa. Matka toteutettiin lokakuussa 
1991. Matkalta saimme paljon hyödyllistä tietoa ja kokemusta. Merkityksel-
lisimmäksi asiaksi muodostui kuitenkin tapaaminen Aachenin ammattikor-
keakoulun Jfilichin yksikössä. Näissä neuvotteluissa oli mukana mm. apulais-
rehtori, professori Gotthard Pietralla. Hän tunsi suurta henkilökohtaista mie-
lenkiintoa yhteistyöhön suomalaisten kanssa, koska hänellä oli sukulaisuus-
suhteita Suomeen. Sovimme, että professori Pietralla tekisi tutustumismatkan 
Ylivieskaan mandollisimman pian ja tämä tapahtuikin vielä saman vuoden 
lopulla joulun kynnyksellä. Näin oli ammuttu lähtölaukaus pitkäjänteiselle 
yhteistyön kehittämiselle Ylivieskan ja ji,ilichin välille. 

Yhteistyötä biokaasun 
ja tuulienergian hyödyntämisen 
tutkimisessa 

Yhteistyön kehittäminen on ollut jatkuvaa koko 1990-luvun ajan. Joka 
vuosi on ollut tapaamisia sekä opiskelija- että opettajavaihtoja. Erittäin mie-
lenkiintoiseksi ja antoisaksi muodostui ylivieskalaisten opettajien vierailu 
Miehissä vuonna 1992. Neuvottelumatkalla pyrittiin laajentamaan kolle-

goiden välistä suoraa yhteistyötä. Ammattikorkeakoulun seinällä Jfilichissä 
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oli erilaisia postereita ja esitteitä. Näistä 
erityisesti yksi herätti mielenkiintoa leh-
tori Timo Heusalassa. Esitteessä kerrot-
tiin maatilojen biokaasusta ja sen hyö-
dyntämisestä. Kotimaahan palattuaan 
lehtori Heusala ryhtyi välittömästi ke-
hittämään ajatusta maatilakohtaisen 
biovoimalaitoksen rakentamisesta. 
Tästä käynnistyi pitkäaikainen projekti, 
joka on realisoitunut toimivaksi koelai-
tokseksi. Tähän projektiin on liittynyt 
käytännön yhteistyötä Aachenin am-
mattikorkeakoulun kanssa. Opiskelija 
Petri 011onen oli useita kuukausia vaih-
to-opiskelij ana »heissä. Tänä aikana 
hän yhdessä saksalaisen opiskelija And-
reas Briinken kanssa muodosti pienen 
projektiryhmän selvittäen saksalaisten 
maatilojen biokaasun hyödyntämistä. 
Biokaasun hyödyntämisprojektiin ja ko-
elaitokseen liittyen on Ylivieskassa tehty 

     

 

Mielenkiintoisena 

yhteistyökohteena 

on ollut 

tuulienergian 

mittaaminen 

ja mallintaminen 

  

useita insinööritöitä. Useita vaih- 
to-opiskelijoita Miehistä on ollut suorittamassa myös harjoittelujaksoja ko. 
hankkeessa Ylivieskassa. 

Toisena mielenkiintoisena yhteistyökohteena on ollut tuulienergian mit-
taaminen ja mallintaminen. Aachenin ammattikorkeakoulun opiskelijoita 
on tehnyt mittauksia mm. Ylivieskan lähellä Kalajoella merenrannalla, jossa 
on muutamia tuuligeneraattoreita. Dosentti Steffi Usbeck piti vuonna 1994 
luentoja tuulienergian hyödyntämisestä Ylivieskassa sekä opiskelijoille että 
sähköyhtiöiden edustajille. Yhteistyö Ylivieskan ja Jiilichin välillä onkin vä-
hitellen asemoitunut energiatekniikan aihepiiriin. Lehtori Jari Halme on 
mm. pitänyt useita luentoja Jiilichissa Suomen ja Skandinavian sähköhuol-
losta ja energian jakelusta. 

YTOL-Woche 
Jiilichissä 

Vuoden 1995 keväällä ylivieskalaiset järjestivät Jiilichissä ammattikor- 
keakoululla YTOL-Woche nimisen tapahtumasarjan, jonka tavoitteena oli li- 
sätä tietoutta Aachenin ammattikorkeakoulun opiskelijoille Suomesta ja 
opiskelijavaihtomandollisuuksista Suomeen. Suomen ryhmään kuului opet- 
tajien ja opiskelijoiden lisäksi poliittisia päättäjiä Ylivieskasta. Viikkoon si- 
sältyi luentoja, esittelyjä sekä yhteisiä illanviettoja. Mainittakoon, että mat- 
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yhdessä Aachenissa Schnabel-Jalkasen perheen luona. Suomi voitti tällöin 
maailmanmestaruuden, joka omalta osaltaan kohotti YTOL-viikon henkeä. 
YTOL-viikko onnistui hyvin, josta suuren kiitoksen ansaitsi professori Piet-
ralla sekä tekn.tri Bernd Kraus, joka on alusta saakka ollut aktiivisesti ylläpi-
tämässä ja kehittämässä Ylivieska-Jiilich välistä yhteistyötä. 

Teknologiansiirron 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä 

Edellä mainitsemani tutustuminen Steinbeis-Stiftungiin käynnisti tekno-
logiansiirtoon liittyvän tutkimushankkeen, joka johti allekirjoittaneen väi-
töskirjatyöhön vuosina 1992-1994. Tähän tutkimukseen liittyi suomalaisten 
ja saksalaisten pkt-yritysten keskinäistä vertailua tietojen hankinnasta yri-
tyksen ulkopuolelta. Yhteistyöhenkilönä oli professori Manfred Schulte-Zur-
hausen, joka ohjasi yhtä opiskelijaansa tutkimukseen liittyvässä tietoj enhan-
kinnassa Aachenissa. Työssä syvennettiin myös kontakteja Steinbeis-Stif-
tungin organisaatioon ja luotiin suhteita useisiin Steinbeis-Stiftungin insti-
tuutteihin. Tutkimustyöhön liittyi myös yhteistyön syntyminen Gelsen-
kirchenin ammattikorkeakoulun kanssa, jossa keskeisenä yhteistyöhenkilönä 
alusta saakka on ollut professori Gerd Wassenberg. 

Professori Wassenbergiin tutustuminen tapahtui prof. Pietrallan johdolla 
itse asiassa jo vuonna 1992, kun vierailimme Jiilichissä. Professori Wassenberg 
toimi tällöin paikallisen kehitysyhtiön johtajana ja hänen tehtävänään oli 
saada uutta yritystoimintaa parantamaan työllisyystilannetta ruskohiilialu-
eella Jiilichin lähistöllä. Kehittelimme tällöin yhteistyöprojektia, jossa yli-
vieskalainen maailmanmestaruuksia voittanut juustotehdas Laaksojen Mai-
tokunta käynnistäisi viennin Saksaan perustamalla jatkojalostuslaitoksen 
tohtori Wassenbergin johtaman kehitysyhtiön avustuksella. Tähän liittyen 
toteutettiin ylivieskalaisen juuston koemarkkinointi Saksassa. Tulokset olivat 
kohtuullisen hyviä, mutta hanke ei kuitenkaan johtanut tavoiteltuun tulok-
seen johtuen suomalaisyrityksen liian pienistä taloudellisista resursseista. 
Tohtori Wassenbergin johdolla tutustuttiin vuonna 1994 useisiin Ylivieskan 
alueella oleviin yrityksiin ja selvitettiin niiden mandollisuuksia Saksan mark-
kinoille. Näistä syntyi myös konkreettisia kehittämishankkeita, jotka kui-
tenkin ovat ns. yrityssalaisuuksia eikä niistä voi julkisesti raportoida. 

Suomessa toteutettiin vuosina 1994-1996 suhteellisen iso kansallinen ke-
hittämisohjelma nimetään Uusteollisuusohjelma ja koulutus. Sain toimia 
tämän ohjelman johtajana. Ohjelman yhtenä tavoitteena oli rakentaa Suo-
meen pkt-yrityksiä palveleva teknologiansiirtoverkko. Tässä työssä pystyim-
me hyödyntämään kontaktejamme Steinbeis-säätiöön ja sen alaisiin insti-
tuutteihin. Teimme useita tutustumismatkoj a StW-instituutteihin eri puolil-
le Saksaa ja solmimme hyviä kontakteja. Tähän työhön osallistui runsaasti 107 



ihmisiä eri ammattikorkeakouluista ja oppilaitoksista. Huipentumana oli oh-
jelman päätöskonferenssi Tampereella tammikuussa 1997, johon osallistui 
myös Steinbeis-Stiftungin pääjohtaja, tohtori Johann Löhn. Ohjelman pää-
tyttyä useat suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat jatkaneet yhteistyötä sää-
tiöön kuuluvien instituuttien kanssa. 

FinnBiiro ja yhteistyö 
Gelsenkirchenin 
ammattikorkeakoulun kanssa 

Tohtori Gerd Wassenbergin hyvien suhteiden kautta sain mandollisuuden 
tutustua Gelsenkirchenin ammattikorkeakouluun vuonna 1995. Ammatti-
korkeakoulu oli juuri perustettu ja rehtori, professori Peter Schulten johdol-
la ammattikorkeakoulu etsi monikulttuurisesta ja innovatiivisesta yhteis-
työstä kiinnostuneita oppilaitoksia. Tämä vaade sopi erinomaisen hyvin Yli-
vieskan teknilliselle oppilaitokselle, josta samoihin aikoihin oli tulossa kes-
keinen osa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulua. Suomeen luotiin ni-
mittäin 1990-luvulla Saksan mallin mukainen ammattikorkeakouluj ärj estel-
mä yliopistojen rinnalle. Tohtori Wassenbergin siirryttyä professoriksi Gel-
senkirchenin ammattikorkeakouluun yhteistyö Ylivieskan kanssa syveni. 

Käytännössä yhteistyö tapahtui Bocholtin yksi-
kön kanssa, jossa erityisesti professori Raimond 
Figura on toiminut aktiivisesti yhteistyön ke-
hittämisessä. Yhteistyö on suuntautunut lähin-
nä tuotantotalouden ja kansainvälisen markki-
noinnin aihealueen opettajavaihtoon sekä yh-
teisten seminaarien järjestämiseen. Seminaa-
rien toteutuksessa on ollut mukana myös Pozna-
nin teknillinen yliopisto. Seminaareja on to-
teutettu Saksassa, Puolassa ja Suomessa ja nii-
hin on osallistunut opiskelijoita kustakin maas-
ta. Seminaareissa on keskitytty ns. yrityspelei-
hin, joissa eri joukkueet ovat kilpailleet bisnek-
sen teossa. Joukkueet ovat olleet sekajoukkuei-
ta. 

Ylivieskan teknillisellä oppilaitoksella oli jo 1990-luvun alussa visiona pe-
rustaa Saksaan oma toimipiste, joka hoitaisi opiskelija- ja opettajavaihdon li-
säksi yrityslähtöistä projektitoimintaa. Hanke saatiin konkretisoitua vuonna 
1997, jolloin projektipäällikkö Kari Moilanen lähti käynnistämään toimipis-
tettä Gelsenkircheniin. Toimipisteen nimeksi annettiin FinnBöro ja se si-
joittui World Trade Center Ruhrgebiet:iin Gelsenkirchenin keskustaan. Toi-
mipiste tukeutui vahvasti Gelsenkirchenin ammattikorkeakoulun kanssa ta- 

Seminaareissa 

on 

keskitytty 

ns. 

yrityspeleihin 
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pahtuvaan yhteistyöhön. FinnBiiro hoiti 
opiskeluun ja opettajavaihtoon liittyviä 
asioita sekä teki yritystoimeksiantoja. 
Yksi merkittävimmistä tapahtumista oli 
Ylivieskan alueella tehdyn laajan Kärki-
hankkeet 2000 — hankkeen arvioinnin 
järjestäminen Saksassa. Tässä yhteydessä 
syntyi myöskin uusi alueellinen käsite 
"Oulun Eteläinen (Oulu Siid)", joka on 
myös jäänyt elämään ja kehittymään. 
Oulun Eteläinen tarkoittaa vajaan 100 
000 asukkaan aluetta keskuspaikkana Yli-
vieska. 

FinnBiiro toimi kaksi vuotta Gelsen-
kirchenissä, jonka jälkeen toiminta siir-
tyi Nettersheimiin, jonne rakennettiin 
suomalainen hirsitalo. FinnBiiro toimi 
tässä Suomi-talossa kaksi vuotta kesään 
2002 saakka, jonka jälkeen toiminta va-
kinaistui vahvemmin saksalaisvetoiseksi 
puualan kehittämiskeskukseksi toimien 
Oulun Eteläisen hyväksi. 

   

 

Gelsenkirchenin 
ammattikorkea- 

koulun kanssa 

yhteistyö on 

keskittynyt 

kansainväliseen 

markkinointiin ja 

yritystoimintaan 

   

Kansainvälistymisstrategia 
löytymässä 

Kun apulaisrehtori, professori Gotthard Pietralla vieraili Ylivieskassa jou-
lukuussa 1991, sovittiin heti konkreettisen yhteistoiminnan käynnistämises-
tä opiskelija- ja opettajavaihdon muodossa. Vuonna 1992 viisi opiskelijaa Yli-
vieskasta meni vaihto-opiskelij aksi Saksaan ja vastaavasti kolme saksalaista 
opiskelijaa oli Ylivieskassa diplomityötä tekemässä. Kymmenen vuoden ai-
kana noin 20 ylivieskalaista tekniikan opiskelijaa on ollut opiskelijavaihdos-
sa Aachenin ammattikorkeakoulun kanssa ja vastaavasti noin 10 opiskelijaa 
Jiilichistä on ollut Ylivieskassa. Syksyllä 2002 noin 10 sähkötekniikan opis-
kelijaa Ylivieskasta oli yliopettaja Jari Halmeen johdolla viikon Julichissä te-
kemässä suurjännitetekniikkaan liittyviä opintoja. Opettajavaihto Aachenin 
ammattikorkeakoulun kanssa on ollut säännöllistä vuosittain tapahtuvaa toi-
mintaa. Yhteistyö on keskittynyt sähkö- ja energiatekniikan aihealueelle. 

Gelsenkirchenin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö on keskittynyt 
kansainväliseen markkinointiin ja yritystoimintaan. Lyhytaikaista opettaj an-
vaihtoa on ollut vuosittain. Opiskeljavaihto on keskittynyt lähinnä moni-
kansallisten seminaarien järjestämiseen, jossa lehtori Markku Hakuli Yli- 
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vieskasta ja professori Raimond Figura ovat toimineet erittäin yhteistyöha-
kuisesti ja innovatiivisesta. Merkittävin yhteistyöprojekti on ollut FinnBöron 
toiminnan käynnistäminen Saksassa. Uusimpana yhteistyöprojektina on 
identtisten tuotantotalouden laboratorioiden rakentamiset Ylivieskaan ja 
Bocholtiin sekä yhteisten opetusmodulien kehittäminen 3-4 eurooppalaisen 
ammattikorkeakoulun ja yliopiston kesken. 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö on täsmen-
tänyt kansainvälistymistrategiaansa vuoden 2002 alussa. Uuden strategian 
tavoitteena on rajata yhteistyöpartnereiden määrää ja samalla syventää yh-
teistyötä opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi tutkimukseen ja kehittämis-
työhön. Perusperiaatteena on, että jokaisella koulutusohjelmalla on yhdestä 
kolmeen yhteistyökumppania, joiden kanssa pyritään syvällisempään yhteis-
työhön. Gelsenkirchenin ammattikorkeakoulu on valittu tuotantotalouden 
ja Aachenin ammattikorkeakoulu sähkötekniikan ykköspartneriksi. Lisäksi 
Aalenin ammattikorkeakoulun kanssa on kehitteillä yhteistyötä tuotanto-
tekniikan aihealueella ja tästä yhteistyöstä toivomme muodostuvan kolmas 
syvällisempää yhteistyötä tekevä kumppani Saksassa. • 
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Keijo Nivala 

Oppilaitokset 
PKT-yritysten 
kehittämisresurssina 
Pkt-yritysten merkitys on kasvamassa 

U
seissa teollisuusmaissa työttömyys lisääntyi 1990-luvulla. Työlli-
syystilanteen nopeaan parantamiseen ei ole ilmeisesti nopeita rat-
kaisuja olemassa. Suurten yritysten työvoiman lisäämiseen ei us-
kota. Katseet ovat useissa maissa kääntyneet pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin ja yleensä yrittäjyyteen ja sen lisäämiseen. 

Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset eli pkt-yritykset ovat usein perus-
tettu tyydyttämään alueellisia tarpeita tai yritykset ovat ns. alihankintayri-
tyksiä, jotka ovat riippuvaisia yhdestä tai muutamasta isosta yrityksestä. Kan-
sainvälistymisen lisääntyessä pkt-yritykset joutuvat myös entistä voimak-
kaampaan kilpailutilanteeseen. Toisaalta kansainvälistyminen tarjoaa pitkäl-
le erikoistuneelle pkt-yritykselle laajempia markkinoita. Laajempien markki-
noiden hyödyntäminen edellyttää pkt-yritykseltä innovatiivisuutta ja kehit-
tämisaktiivisuutta, verkostunutta toimintatapaa sekä luonnollisesti panos-
tusta kansainvälistymiseen. 

Pkt-yritykset ovat periaatteessa joustavia ja nopeita reagoimaan ulkoisiin 
muutoksiin. Ne pystyvät hakemaan kapeita markkinarakoja ja innovatiivis-
ten yritysten suhteelliset kasvuluvut voivat olla merkittäviä. Näin pkt-yri-
tysten kansantaloudellisen merkityksen odotetaan lisääntyvän ja pkt-yritys-
ten arvioidaan lisäävän työvoimaansa suuryrityksiä enemmän. 

Pkt-yritysten kehittämisresurssit 
ovat yleensä vähäiset 

pkt- yritysten on osattava tehdä oikeita päätöksiä ja yritysten on pystyt-
tävä kehittymään. Ne toimivat kovien markkinavoimien ja avoimien 
markkinatalousmekanismien ohjaamana. Pkt-yrityksillä on yleensä 

joustava ja kevyt organisaatio sekä nopea reagointikyky, mutta niiden kehit- 
tämisresurssit ovat pienet. Lisäksi pkt-yrityksissä työskentelevien henkilöi- 
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den koulutustaso on usein hyvin alhainen. Tästä johtuen pkt-yritysten so- 
siaaliset ja viestinnälliset taidot ovat heikot ja tämän seurauksena niiden on 
hyvin vaikeaa hyödyntää yrityksen ulkopuolelta saatavaa tietoa ja osaamista. 

Pkt-yritykset noudattavat kehittämistyössään markkinavetoista kehittä-
misstrategiaa. Toisin sanoen pienten yrityksen asiakkaat ohjaavat täysin yri-
tyksen kehittämistä ja kehittämistyö tapahtuu normaalisti tilauksiin, toimi-
tuksiin ja projekteihin liittyvänä. Tässä pyritään noudattamaan ns. nopean 
seuraajan (fast second) strategiaa, ts. sovelletaan nopeasti muualla kehitetty-
jä asioita. Jotta tällainen strategia onnistuu, yritysten pitää pystyä seuraamaan 
kehitystä ja hyödyntämään yrityksen ulkopuolelta saatavaa tietoa ja osaa-
mista. Tästä seuraa eräänlainen paradoksi; tällainen kehittämisstrategia on 
useimmille pienille yrityksille ainut mandollisuus kehittymiseen, mutta toi-
saalta useimmat pkt-yritykset eivät ole riittävän kyvykkäitä tällaista strategi-
aa toteuttamaan vaatimattomien sosiaalisten ja viestinnällisten taitojen ja 
vähäisen oman kehittämispanostuksen takia. 

Yritysten 
tietokanavat 

pkt-yrityksille on tarjolla lukuisia tietokanavia ja tietolähteitä. Tekemis-
säni tutkimuksissa on kuitenkin tullut selvästi esille, että pienet ja kes-
kisuuret yritykset eivät osaa hyödyntää erilaisia tietokanavia yritysten 

kehittämisessä. Ainoastaan sellaisista tietokanavista yritykset ovat saaneet 
kehittämishyötyä, joiden kanssa yritykset viestivät aktiivisesti (pkt-yritykset 
viestivät aktiivisesti vain sellaisten tietokanavien kanssa, jotka liittyvät yri-
tysten päivittäisiin rutiineihin). Pkt-yritykset eivät viesti erityisesti tiedon ja 
osaamisen tuottamiseen ja välittämiseen erikoistuneiden tietokanavien kans-
sa. Niinpä esimerkiksi korkeakoulut, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset ovat 
useimmille pienille ja keskisuurille yrityksille tuntemattomia ja hyödyntä-
mättömiä yhteistyötahoj a. 

Korkeakoulujen, oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten hyödyntäminen 
riippuvat sekä yritysten koosta että yritysten omasta kehittämispanostukses-
ta. Mitä pienempi pkt-yritys on tai mitä vähemmän yritys panostaa kehittä-
miseen sitä vähemmän yritys saa hyötyä mainituista tietokanavista. Kysy-
myksessä on ongelmia, jota ei ratkaista yrityksiä syyttelemällä. Ongelmaa voi-
daan pienentää (jos niin halutaan) kehittämällä korkeakoulujen, oppilaitos-
ten sekä tutkimuslaitosten toimintatapoja ja viestintää. 

Oppilaitokset voivat vaikuttaa yritysten kehittämiseen välillisesti ja suo-
raan. Oppilaitos vaikuttaa välillisesti kouluttamalla yrityksille työntekijöitä. 
Tämä on luonnollisesti oppilaitosten perustehtävä. Välittömällä vaikuttami- 
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sella tarkoitetaan suoraa osallistumista yritysten kehittämisprosesseihin. 
Malli on uusi ja vaativa. Tällöin oppilaitoksen on tunnettava hyvin syvälli-
sesti yhteistyöyritys ja sitouduttava tähän yhteistyöhön voimakkaasti. 

Viestinnän intensiteetti 

ei koskaan 	harvoin 	muutaman kerran vuodessa kuukausittain 	viikottain 

Asiakkaat 

Komponentti- ja raaka-ainetoimittajat 

Yhteistyö- ja ystäväyritykset 

Rahoittajat 

Laite- ja ohjelmistotoimittajat 

Kilpailijat 

Konsultit 

Elinkeinoasiamiehet 

Ammattioppilaitokset 

Tutkimuslaitokset 

Tekniset oppilaitokset 

Aikuiskoulutuskeskukset 

Teknilliset korkeakoulut 

0,00 	0,50 	1,00 	1,50 	2,00 	2,50 	3,00 	3,50 	4,00 

Kuvio 1. Suomalaisten pkt-yritysten viestinnän intensiteetti eri tietokanaviin 
(Lähde: Nivala 1996) 

Oppilaitosten 
toimintamallin kehittäminen 

0  ppilaitoksilla on runsaasti pkt-yritysten kehittämiseen soveltuvia re-
sursseja, joita on kuitenkin hyödynnetty hyvin vähän. Suurin resurs-
silähde on opiskelijat. Opiskelijoiden hyödyntämismandollisuuksia 

ei yleisesti ole oivallettu ja niinpä opiskelijat ovat oppilaitoksissa hyvin pas-
siivisessa roolissa. Opiskelijoiden hyödyntäminen pkt-yritysten kehittämisre-
surssina vaatii kuitenkin uudenlaisia toimintatapoja oppilaitoksissa. 

Oppilaitoksen ja pkt-yrityksen yhteistyön tuloksiin vaikuttaa viestinnän 
määrä ja saavutettu luottamus. Ratkaisevaa on kuitenkin oppilaitoksen stra-
teginen päätös siitä, aloittaako se voimaperäisen yhteistyön pkt-yritysten 
kanssa. Jotta tällainen päätös toisi mukanaan muutoksia, päätöstä täytyy edel-
tää tarve tai paine tämän suuntaiseen toimintaan (esim. valmistuneiden työl-
listymisvaatimus). Lisäksi puitteet yritysyhteistyölle täytyy olla sellaiset, että 
yhteistyö on mandollista. Kun oppilaitoksen johto on sitoutunut voimape-
räisesti yritysyhteistyöhön ja siihen on osoitettu voimavaroja, muutos havai-
taan oppilaitoksessa ulkoisen viestinnän lisääntymisenä. Tämä on myös edel-
lytys oppilaitoksen ja pkt-yrityksen luottamuksen lisääntymiselle. Korostan, 
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että kysymyksessä on aina henkilöiden välinen tuntemus ja luottamus (esim. 
opettaja-yrittäjä). Tuntemuksen ja luottamuksen kautta päästään vähitellen 
siihen vaiheeseen, että erilaisia ja yritykselle tärkeitä kehittämishankkeita 
voidaan käynnistää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että oppilaitoksen edus-
taja tai edustajat tuntevat yrityksen ja sen asiakkaat todella hyvin. 

Pkt-yrityksen näkökulmasta uusi toimintamalli näkyy oppilaitoksen ak-
tiivisuuden ja viestinnän lisääntymisenä. Yritys alkaa vähitellen oppia tun-
temaan oppilaitosta ja ennen kaikkea ao. yhteistyöhenkilöitä. Luottamus li-
sääntyy. 

Vähitellen yritys uskaltaa avautua oppilaitokseen päin ja todellisia 
asiakaslähtöisiä hankkeita käynnistetään. Oppilaitoksen mukaantulo saattaa 
lisäksi auttaa ulkopuolisen rahoituksen saannissa tuomalla pienen yrityksen 
kehittämishankkeeseen lisää uskottavuutta. 

Korostan, että kehittämishankkeisiin sisältyy aina mandollisuus epäon-
nistumiseen riippumatta siitä, ketkä ovat hanketta toteuttamassa. Tässä suh-
teessa sekä oppilaitoksen että pkt-yrityksen on oltava avoin ja rehellinen. 
Jotkut hankkeet onnistuvat toiset eivät, oleellista on riskien hallinta ja op-
piminen. 

Oppilaitos voi rakentaa oman toimintamallinsa toimimalla: 
• oppimiskeskuksena 
• osaamiskeskuksena 
• synergisenä osaamiskeskuksena 

Jos oppilaitos valitsee oppimiskeskuksen toimintamallin, se keskittyy täl-
löin omassa kehittämistyössä opetusteknologiaan ja pedagogiikkaan. Vaara-
na mallissa on eriytyminen ympäristöstä ja todellisista tarpeista. Saatetaan 
opettaa ja oppia erittäin hyvin, mutta vääriä asioita. Osaamiskeskuksessa sekä 
opetetaan että tehdään kehittämistyötä ympäristöön esim. pkt-yritysten kans-
sa. Sisäinen integraatio opetuksen ja kehittämistyön välillä ei kuitenkaan ole 
kovin hyvä eikä oppilaitoksen resursseja (esim. opiskelijoita) pystytä hyö-
dyntämään. Kolmas malli — synerginen osaamiskeskus — tarjoaa parhaimmat 
puitteet yritysyhteistyön harjoittamiseen. Tällöin hyödynnetään oppilaitok-
sen resursseja maksimaalisesti, opiskelijat ovat mukana opiskeluun liittyvissä 
kehittämishankkeissa ja luovat jo opiskeluaikanaan hyviä kontakteja tule-
viin työpaikkoihinsa. Synergiseen osaamiskeskusmalliin edetään käytännös-
sä kuitenkin osaamiskeskusmallin kautta. Esitetyt mallit liittyvät oppilaitos-
kulttuuriin ja niinpä muutokset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. 

114 



Opettajilla on keskeinen rooli synergisessä osaamiskeskusmallissa, jossa 
opiskelijat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa yrityksiin suuntautuvissa ke-
hittämishankkeissa. Luonnollisesti opiskelijat tarvitsevat huomattavasti oh-
jausta tullessaan mukaan yritysyhteistyöhön. Opettajien on vastattava tästä 
ohjauksesta, sillä pkt-yrityksissä toimivilla ihmisillä ei ole siihen aikaa. Näin 
ollen opettajan on tunnettava yritysyhteistyö ja sen asiakkaat erittäin hyvin. 
Tästä on seurauksena perinteellisen opettajan toimenkuvan muutos. Ope-
tustyön lisäksi opettajan työnkuvaan kuuluvat projektit (t&k-toiminta) sekä 
aktiivinen ulkoinen viestintä, jota tarvitaan mm. hankkeiden valmisteluissa. 
Ovatko opettajat tähän valmiita? Tekemissäni tutkimuksissa 1990-luvun 
alussa Suomessa sain tulokseksi, että tekniikan alan ammattikorkeakoulujen 
opettajista noin kolmasosa on valmiita tämän tyyliseen toimintaan ja noin 
10% opettajista on hyvin aloitteellisesti mukana (jopa pienellä omalla riskil-
lä) tällaisessa toiminnassa. 

Oppilaitospainotteinen 
t&k-palvelu 

Kun oppilaitokset aloittavat yritysyh-
teistyöhankkeita, yksityiset konsul-
tit saattavat kokea oppilaitokset kil- 

pailijoikseen. Esiintyy jopa väitteitä, että 
oppilaitokset vääristävät kilpailua. Onkin 
hyvin tärkeää, että oppilaitokset kehittävät 
t&k-palvelunsa erilaisiksi kuin konsulttien 
tarjoamat palvelut. Oppilaitosten tulee 
painottaa yritysyhteistyössä oppimispainot-
teisuutta ja kokeilevaa toimintaa, kun kon-
sultit pyrkivät tavoitekeskeiseen kustan-
nustietoiseen toimintaan. Oleellista on, 
että oppilaitokset ja yksityiset konsultit 
pystyvät toimimaan hyvässä yhteistyössä 
verkostotalousmallin mukaisesti. 

Uusteollistamisohjelma 
ja koulutus-kehittämishanke 

  

Vuonna 
1992 

julkaistiin 
Suomeen ns. 

Uusteollistamis- 
ohjelma 

  

S uomessa teollisuustuotannon osuus kansantuotteesta laski 1980-luvul-
la 30%:sta 20 %:iin. Tästä oli seurauksena selvä elintason lasku. Niin-
pä vuonna 1992 julkaistiin Suomeen ns. Uusteollistamisohjelma, jonka 

tavoitteena oli teollisuustuotannon ja viennin lisääminen. Tässä ohjelmassa 
painotettiin pkt-yritysten merkitystä. Ohjelmaan liittyi opetusministeriön 
alaisuudessa toimiva Uusteollistamisohjelma ja koulutus-kehittämishanke 
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1994-1996. Kehittämishankkeen vastuulliseksi ohjelmajohtajaksi kutsuttiin 
Tkt Keijo Nivala Ylivieskan teknillisestä oppilaitoksesta. Hanke jakaantui 
neljään ohjelmaan, joiden alaisuudessa toimi lukuisia alueellisia ja paikallisia 
projekteja eri puolilla Suomea. Ohjelmat olivat seuraavat: 

1. Laatu ja rahoitus-ohjelma 

Ohjelman tavoitteena oli kehittää oppilaitoksen rahoitusjärjestelmää 
siten, että oppilaitosten saama rahoitus riippuu opiskelijamäärästä sekä työ-
elämäyhteyksistä, mm. miten oppilaitoksesta valmistuneet sijoittuvat työelä-
mään. Ohjelmapäällikkönä toimi kouluneuvos Pertti Mentula Opetushalli-
tuksesta. 

2. Teknologiapalveluverkko-ohjelma 

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten rakennettiin teknologiapalveluverk-
ko nimeltään PK-palveluverkko, jossa oli 30 tulosyksikköä eri puolilla maata. 
Tulosyksiköt olivat oppilaitosten teknologiapalveluosastoja tai vastaavia. PK-
palveluverkon hallinnointi ja koordinointi annettiin Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön alaisen PKT-säätiön tehtäväksi. PK-palveluverkko loi yhteistyö-
suhteet Saksaan lähinnä Baden-Wörttenbergin osavaltiossa toimivaan Stein-
beis-Stiftung - teknologiasiirtoverkkoon. Ohjelmapäällikkönä toimi yli-insi-
nööri Teuvo Ellonen Opetushallituksesta. 

3. Kansainvälistymisohjelma 

Tavoitteena oli, että oppilaitokset kansainvälistyvät yhteistyössä toimin-
ta-alueensa yritysten kanssa, ts. oppilaitosten kansainvälistyminen tukee alu-
een yritysten kansainvälistymistä (esim. vientiryhmät). Ohjelmapäällikkönä 
toimi yli-insinööri Harri Laine Opetushallituksesta. 

4. Opetuksen avoimuus ja vuorovaikutus-ohjelma 

Ohjelman tavoitteena oli kehittää opetusohjelmia nykyistä tarvelähtöi-
simmäksi ja projektiluonteisiksi. Ohjelmapäällikkönä toimi FT Matti Lähde-
niemi Porin teknillisestä oppilaitoksesta. 

Uusteollistamisohjelma ja koulutus — kehittämishanke ajoittui samaan ai-
kaan, kun Suomessa käynnistettiin ammattikorkeakouluj ärj estelmän raken-
taminen. Hallinnollisesti kehittämishanke jäi koulutusjärjestelmän uudis-
tuksessa ns. jalkoihin, mutta hankkeen teemat jäivät elämään. Niinpä am-
mattikorkeakoulujen rahoituslakia ollaan uudistamassa siten, että myös saa-
vutetut tulokset vaikuttaisivat rahoitukseen. Lisäksi käyttöön on otettu ns. 
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huippuyksikköpalkitsemiset ja mm. vuonna 2001 nimettiin neljä ammatti-
korkeakoulua aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi. Huippuyksikkönimi-
tykseen on sisältynyt myös mittava rahallinen palkitseminen. Ammattikor-
keakoulujen t&k-verkosto myös on rakenteilla em. teknologiapalveluverkon 
linjausten pohjalta. Kansainvälistyminen on lisääntynyt voimakkaasti. Myös 
em. neljännen ohjelman mukainen opetuksen uudistuminen on edennyt 
siten, että Suomeen on perustettu useita yksiköitä, jotka soveltuvat projekti-
muotoista korkeakoulupedagogiikkaa. 

Hyvin yleisellä tasolla voidaan Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmän 
perustaminen nähdä alueellisen kehittämistarpeen ohjaamana, jossa on kes-
keisenä elementtinä koulutuksen ja työelämän välinen integraatio. Ammatti-
korkeakouluille on annettu erityinen aluekehitystehtävä, jonka fokuksena on 
yhteistyö paikallisten pk-yritysten kanssa. Uusteollistamisohjelma ja koulutus 
—kehittämishanke on toiminut tässä alkuvaiheen hyvänä katalysaattorina. • 

Lähteet 

Nivala K., Innovative Zusammenarbeit von Fachochschulen mit kleinen 
und mittleren Industrieunternehmen, Technisch-wissenschaftliche 
Akademien Finnlands 1996:1, Opetushallitus (ISBN 951-719-599-0) 

Nivala K., Tietokanavien merkitys PKT-yritysten innovaatiotoiminnassa, 
Ylivieska 1994, Ylivieskan teknillinen oppilaitos, YTOL-julkaisu nro 16 
(ISBN 952-9540-13-2) 
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Gotthard Pietralla' 

Konkreettiset 
yhteistyöprojektit 
menestyksellisen 
yhteistyön perustana 
Lähtökohta Aachen — Ylivieska yhteistyölle 

y
hteistyö Aachenin ammattikorkeakoulun ja silloisen Ylivies-
kan teknillisen oppilaitoksen välillä juontaa alkunsa vuodesta 
1991. Kun Ylivieskan teknillisen oppilaitoksen johto tuon vuo-
den lokakuussa kävi tunnustelemassa yhteyksiä Aachenin am-
mattikorkeakouluun, ei kukaan voinut aavistaa kuinka nopeas-
ti tästä kehittyisi konkreettista toimintaa Aachenin ammatti- 

korkeakoulun Jfilichin osaston kanssa. Molemmin puolin ilmaistiin toive 
päästä toteuttamaan intensiivistä yhteistyötä eri alueilla opinahj oj en kesken. 

Yhteistyön sisältö hahmottuu 

Vielä saman vuoden joulukuussa Aachenin ammattikorkeakoulun apu-
laisrehtori, jonka vastuualueeseen kuuluvat opiskeluun, opetukseen ja opis-
kelureformeihin liittyvät asiat, kävi Ylivieskassa. Tarkoituksena oli saattaa 
käyntiin kummankin oppilaitoksen välinen kansainvälinen yhteistyö ja 
käydä keskusteluja myöhemmin tehtävästä sopimuksesta. Erityisesti käsitel-
tiin teemoja "diplomityöt", "työelämä-lukukaudet" sekä "opiskelijoiden ja 
opettajien vaihto". 

Edelleen ilmaistiin toive kokemusten vaihtoon teknologian siirron alalla 
kuten myös yhteyksien saanti saksalaisiin yrityksiin. Tavoitteeksi asetettiin 
muodostaa molempien korkeakoulujen yhteisiä projekteja saksalaisten ja suo-
malaisten yritysten kesken. Todettiin, että käytännönläheisyys ja siitä johtu-
va läheinen yhteistyö oman alueen yritysten kanssa on etualalla myös saksa-
laisissa ammattikorkeakouluissa. 

'Professori Gotthard Pietralla toimii Aachenin ammattikorkeakoulun apulaisrehtorina. 
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Siirtyminen 
toteutusvaiheeseen 

Jo tällöin ehdotettiin suomalaisten taholta konkreettinen tarjous diplo-
mityön aiheeksi. Puolen vuoden oleskeluajan puitteissa voitaisiin suomalais-
ten opettajien valvonnassa tehdä kehitystyö CAD/CAM — tekniikan alueel-
la. Tämän tilaisuuden, ensimmäisen diplomityön tekemiseksi suomalaisessa 
ammattikorkeakoulussa otti vastaan vuonna 1992 eräs naisopiskelija Aache-
nin ammattikorkeakoulun Jiilichin osastolta. 

Samana vuonna suoritettiin vastavuoroisia konsultaatioita molempien 
korkeakoulujen välillä. Kaksi suomalaista konstruktiotekniikan opettajaa 
kävi Aachenin ammattikorkeakoulussa sopimassa saksalaisten kolleegojensa 
kanssa erään kehitysprojektin sisällöstä ja menettelytavoista, joka tulisi elo-
kuusta 1992 lähtien Suomessa diplomityön kohteeksi. 

Aachenin ammattikorkeakoulun rehtoriviraston toimeksiannosta apu-
laisrehtori matkusti jälleen Suomeen dokumentoimaan yhteistyötä molem-
pien korkeakoulujen välillä ja myös solmittavan sopimuksen avulla. 
15.6.1992 allekirjoitettiin yhteistyösopimus Ylivieskan teknillisen oppilai-
toksen ja Aachenin ammattikorkeakoulun kesken. Siinä sovittiin päämää-
räksi opetuksen, tutkimuksen ja kehitystoiminnan tiivistäminen. Toiminta-
muodot tapahtuisivat määriteltyjen yksittäisten projektien puitteissa vaihta-
malla opiskelijoita ja tutkijoita samoin kuin teknologian siirtoon kuuluvia 
asioita. Kehitystoiminnan toteuttamisessa pyritään yhteistyöhön paikallisen 
talouselämän kanssa. 

Edelleen sovittiin jo sangen konkreettisten sopimusten laajentamisesta. 
Näin esimerkiksi sähkötekniikan alalla työstetään erilaisia projekteja yhdes-
sä Aachenin ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön muiksi alueiksi ni-
mettiin yhteistyö ympäristönsuojelutekniikan ja teknologian siirron alueella. 

Yhteistyöaiheiden 
valikoima laajenee 

Yhteistyön seuraavina vuosina oli useita molemminpuolisia konsultaa-
tioita, luennoitsijoiden vaihtoja opetuksen piirissä sekä oppilasvaihtoa dip-
lomitöiden tekoa tai työelämä-lukukauden suorittamista varten. Keskustel-
tiin yhteisten kehityshankkeiden verkoston luomisesta erityisesti uusiutuvien 
energiamuotojen ja ympäristönsuojelun alueella, joka ulottuisi aina eteläeu-
rooppalaisiin maihin Kreikkaan, Espanjaan ja Portugaliin asti. Tämän ohel-
la oli keskustelun aiheena kokemustenvaihto opetuksen laadun, laboratorio-
töiden ja ennen kaikkea teknologian siirron alalla. 
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Konkreettisia tutkimus- ja kehittämisaloja yhteisiä töitä varten luodattiin 
esimerkiksi sähkötekniikan ja energiatekniikan alalla. Erityisen kiinnostuk-
sen kohteena oli yhteistyö asiassa, jonka tavoitteena oli panostus tuuliener-
gian käyttöön Pohjanlanden rannikolla. Koska ympäristönsuojelu on myös 
Suomessa merkittävä asia, olivat usein yhteisten keskustelujen päiväjärjes-
tyksessä kysymykset energiansäästöstä, kierrätyksestä ja ilmakehän päästöjen 
raj oituksesta. 

Vuosien kuluessa kehittyneet hyvät 
yhteydet molempien korkeakoulujen vä-
lillä ilmenivät vastavuoroisina luennoitsi-
javierailuina ja joukkona yhteisesti läpi-
vietyinä projekteina eri aloilla. Näistä voi-
daan mainita esimerkkinä tuulivoimalan 
suunnittelu eräälle maatilalle, erikoissuo-
dattimen kehittäminen eräälle biokaasu-
laitokselle, 10 — 20 kW:n vesivoimalaitok-
sen suunnittelu, suurj aksogeneraattorin 
modernisointi eräälle putkentaivutuslai-
tokselle sekä muita vastaavia projekteja. 

Täytyy mainita myös, että molempien 
korkeakoulujen teknologiansiirtoyksikkö-
jen vastuuhenkilöt ovat solmineet lähei-
set kontaktit ja ovat omalla sektorillaan 
päässeet erinomaisen hyödylliseen yhteis-
työhön. 

Yksittäisten 

opettajien 

ja opiskelijoiden 
henkilökohtaisella 

sitoutumisella 
voidaan saada 
paljon aikaan 

   

Yhteiset aktiviteetit ovat johtaneet myös siihen, että opiskelijoita on 
voitu tukea Briisselin EU-ohjelmien, kuten ERASMUKSEN ja LEONAR-
DON kautta. Täten on tehty heille mandolliseksi suorittaa tieteellistä työ-
tään ulkomailla. 

Yhteistyöstä hyötyä 
myös muulle 
kulttuuritoiminnalle 

Pitkäaikaiset suhteet Aachenin ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohj an-
maan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön välillä osoittavat selvästi, 
että vastavuoroisilla vierailuilla eivät tapetilla ole yksinomaan ammatilliset 
näkökohdat. Läheisten henkilökohtaisten kontaktien pohjalta syntyi myös 
joukko yhteisiä tilaisuuksia, joissa esimerkiksi esiteltiin kummankin maan 
kulttuuria ja edistettiin vastavuoroista ymmärrystä. Niinpä Aachenin am- 
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mattikorkeakoulun Jfilichin osasto järjesti jo vuonna 1995 "Suomi-Viikon", 
johon otti osaa myös Ylivieskasta 10 opettajan ja opiskelijan joukko. 

Kummankin korkeakoulun välille syntyneet yhteistyösuhteet eri aloilla 
osoittavat selvästi, että yksittäisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökoh-
taisella sitoutumisella voidaan saada paljon aikaan ja että molemmat korkea-
koulut hyötyvät siitä. Talouselämän eri alojen kansainvälistymisen myötä on 
välttämätöntä, että myös ammattikorkeakoulut, jotka palvelevat käytännön-
läheistä opetusta, työskentelevät yhdessä yli rajojen. Esimerkiksi tästä on 
noussut selvästi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksik-
kö ja Aachenin ammattikorkeakoulu. Näiden välistä yhteistyötä voidaan 
pitää äärimmäisen onnistuneena. •  
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Kari Purhonen' 

Suomen 
teollisuus 
investoi ihmiseen 

Iin 

	

 ä lienee 	 takaamiseen. Se å å 	eo  inl 1 
tietämisen 
  l ie e 	n ki t i e h  va i ja  yksi s    	y hyvinvointimme  ansvooni n j  ta  

itkuvea kohottaminen." 
Näin totesi presidentti Urho Kekkonen uudenvuodenpu-
heessaan 1980. 

Samaa mieltä olivat suomalaiset yritysjohtajat runsas vuosi sitten julkis-
tetun EVAn tutkimuksen mukaan. Siinä kartoitettiin mm. yritysjohtajien nä-
kemyksiä menestyksen eväistä. Kun heiltä kysyttiin, mitkä asiat kantavat 
maatamme tästä eteenpäin, kärkeen nousivat koulutus, tiede ja teknologia, 
yrittäjyyden ja omatoimisuuden lisääminen, laatu sekä kansainvälisyys. Lähes 
100 prosenttia yritysjohtajista piti koulutukseen sekä tieteeseen ja teknologi-
aan panostamista joko erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä. 

Nuorten koulutus on kansainvälisestikin verrattuna hyvä. Sen sijaan 
ikääntyneemmän väestön pohjakoulutus on selvästi heikompi. Toisaalta sel-
vitykset yritysten osaamistarpeista paljastavat, että jatkossa tarvitaan kor-
keasti koulutettua henkilökuntaa erityisesti tieto- ja elektroniikkateollisuu-
teen. Tarve ylittää selvästi nykyisen koulutustarjonnan. 

Teollisuuden 
oppilaitokset 
syntyvät 

T eollisuus on alkuajoistaan saakka huolehtinut henkilöstönsä koulut-
tamisesta ja kehittämisestä. Koulutuksen perusta on jo ammattikun-
talaitoksessa. Tuolloin ammattikunnittain järjestäytynyt käsityöteol- 

lisuus huolehti ammattimiestensä kouluttamisesta. Näin jatkui aina 1800-
luvun puoliväliin saakka. 

'Johtaja Kari Purhonen vastaa koulutuspolitiikasta Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
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Työelämä 

Aikuiskoulutus 
Korkeakoulut 

Aloittaneita v. 2001 
21 200 

Ammattikorkeakoulut 
Aloittaneita v. 2001 

33 001 

Ylä-aste 
Aloittaneita v. 2001 62 300 

	 Peruskoulut 	 
Ala-aste 

Aloittaneita v. 2001 65 300 

Ammatillinen 
koulutus 

Aloittaneita 
v. 2001 
73 200 

Elinkeinoelämän 
erikoisoppilaitokset 

Aikuiskoulutuskeskus 

Kansalaisopisto 

Kesäyliopisto 

Neuvontajärjestö 

Esiopetus 

Lukiot 
Aloittaneita v. 2001 

39 538 

Ammatillisten 
oppilaitosten ja 
korkeakoulujen 

aikuisopetus 

Koulutusjärjestelmä oli kaikessa yksinkertaisuudessaan sellainen, että eri 
ammattialojen käsityöläismestarit ottivat palvelukseensa joukon nuoria op-
pipoikia. He asuivat mestarin luona ja saivat tältä paitsi ammatillisen ope-
tuksen myös muun kasvatuksen sekä toimeentulon. Reippaiden kisällivuosien 
jälkeen nuori oppipoika kohosi mestariksi ja otti itselleen koulutettavia. 

Tätä ennen koulutus oli tapahtunut kotona perheen parissa. Vanhemmat 
siirsivät tietonsa ja taitonsa uudelle sukupolvelle työssä opettaen. Käsite 
"työssäoppiminen" on siten todella vanha. Ensimmäiset maininnat oppisopi-
muskoulutuksestakin lienevät jo faaraoiden ajoilta. 

Varsinainen koulumuotoinen ammattiopetus alkoi 1800-luvun puolivä-
lissä, jolloin maahan perustettiin "Hantverkki- ja fabriikkikouluja". Näitä 
seurasi ns. ammatteihin valmistavia kouluja, joita 1900-luvun alussa oli vasta 
kymmenkunta. Ne eivät kuitenkaan olleet ammattikouluja nykyisessä mer-
kityksessä. 

Suomen koulutusjärjestelmä 2000 

Nämä harvat ammattikoulut eivät riittäneet tyydyttämään teollisuuden 
koulutustarvetta. Työnantajat havaitsivat, että "uuden tekniikan" soveltami-
nen ja "uusien tuotteiden" ottaminen tuotanto-ohjelmaan edellytti parempaa 
ammattitaitoa. Haasteeseen vastattiin omien ammattikoulujen perustamisel-
la. Ensimmäisenä aloitti Kymin Osakeyhtiön ammattikoulu vuonna 1914. 
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Ammattikoulutuksen laajentaminen uusille aloille tapahtui lähes koko-
naan teollisuuden kouluissa. Teollisuus onkin perustanut viitisenkymmentä 
omaa ammattikoulua sekä ollut mukana lukuisissa yhteiskunnan ammatillis-
ten oppilaitosten, opistojen sekä yliopistojen perustamishankkeissa. Paino-
piste sijoittui toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin, varsinkin uuden kas-
vun mukanaan tuoneelle 1950-luvulle. 

Monipuolista 
koulutusta 
monella eri alalla 

S uomalainen teollisuus ja muu elinkeinoelämä ylläpitävät yhteensä 42 
oppilaitosta. Osa niistä järjestää pitkää ammattikoulutusta, osa lyhyt-
kestoista lisäkoulutusta. Alat vaihtelevat metsäteollisuudesta nostoko-

neisiin, elintarviketeollisuudesta ilmailuun, kauppaan ja vakuutusalalle. 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ryhmitellään kahteen kategoriaan; ns. val-
takunnallisiin erikoisoppilaitoksiin sekä ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin. 
Valtakunnalliset erikoisoppilaitokset antavat avointa koulutusta, johon voi-
vat osallistua kaikkien yritysten palveluksessa olevat tai itse koulutukseen ha-
keutuvat henkilöt. Näitä ovat mm. Johtamistaidon Opisto, AEL sekä 
POHTO Oulussa. 

Ammatilliset 
aikuiskoulutuskeskukset 

Teollisuuden ja Iiikealojen 
omat oppilaitokset 

Ammatilliset oppilaitokset 

Korkeakoulut 

Ammattikorkeakoulut 

Muut oppilaitokset yhteensä 

Ammatillinen aikuiskoulutus 1999 
osallistuneet oppilaitostyypin mukaan 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat puolestaan yhden yrityksen yllä-
pitämiä ja saavat valtiontukea opetusministeriön budjetista kuten valtakun-
nalliset erikoisoppilaitoksetkin. Summa on pieni ja vastaa noin 8-9 prosent-
tiyksikköä määrätyistä kustannuksista. Ammatillisten erikoisoppilaitosten 
valtiontuki on säilynyt samalla tasolla monta vuotta. 
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Sekä valtakunnallisten erikoisoppilaitosten että ammatillisten erikoisop-
pilaitosten vahvuus on siinä, että niillä on erittäin tiivis kytkentä yrityksiin. 
Koulut opettavat oikeita asioita oikeilla välineillä. 

Toinen oppilaitosten vahvuus liittyy koulutuksen vetovoimaisuuteen. Ha-
kijoita riittää huonoinakin aikoina. Oppilaitosten vuoden-kaksi kestäville 
pitkille kursseille pääsyvaatimuksena on yleinen ammattitutkinto tai yliop-
pilastutkinto. Hakijat seulotaan mm. soveltuvuustestein ja haastatteluin. 
Vain osa hakijoita saa opiskelupaikan. Houkuttimina on työpaikka, sillä suu-
rin osa jatkaa valmistuttuaan samassa yrityksessä pysyvässä työsuhteessa. 
Opiskeluaj alta maksetaan myös palkkaa. 

Henkilöstön kouluttaminen 
lähtee tarpeista 

H enkilöstön kouluttamisella ja kehittämisellä on pyritty tietojen, tai-
tojen ja asenteellisten valmiuksien lisäämiseen ja ylläpitämiseen 
siten, että kukin pystyy hoitamaan nykyiset ja suunnitellut tehtä- 

vänsä. Samalla varmistetaan avaintehtävien suorittaminen ja tavoitteiden, 
saavuttaminen yritysten strategioiden ja toimintasuunnitelmien edellyttä-
mällä tavalla. 

Koulutuksen tulee perustua yrityksen tarpeisiin sekä koulutettavien ta-
voitteisiin ja mandollisuuksiin. Tärkeää on vahvistaa henkilöstön työmoti-
vaatiota, itsensä kehittämishalua, oppimaan oppimista, ryhmätyötaitoja sekä 
yritysidentiteettiä yhä laajenevan kansainvälisen yhteistyön huomioon otta-
en. 

Yrityksen koulutuspolitiikkaan, sen tavoitteisiin ja toteuttamiseen vai-
kuttavat tekijät voidaan jakaa mm. seuraaviin pääryhmiin: 

• tieteellinen ja tekninen kehitys 
• kiristyvä kansainvälinen kilpailu; EU on sisämarkkina-aluettamme 
• työvoima ja siinä tapahtuvat muutokset; ikääntyminen, nuorten ikä-
luokkien pienentyminen sekä muuttoliike 
• yhteiskunnan koulutuspolitiikka; osaamisen perusta annetaan yhteis-
kunnan ylläpitämissä oppilaitoksissa, varsinainen työhön opastaminen 
työpaikalla 
• verkottuminen ja tiimityö; yhteistyö on voimaa ja moninkertaistaa 
resurssit 

Henkilöstön kehittäminen perustuu todettuun koulutustarpeeseen. Kou-
lutustarvetta on silloin, kun joltakin organisaatioon kuuluvalta henkilöltä 

puuttuu tietoja, taitoja tai asenteita, joita työtehtävän menestyksellinen suo- 
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rittaminen edellyttää. Koulutustarve on siis halutun ja nykyisen suoritustason 
erotus, ja puuttuvia valmiuksia voidaan korjata koulutuksella. 

Miten koulutustarpeita 
arvioidaan 

Koulutustarpeen määrä ja sisältö ovat kiinteässä yhteydessä yritysten 
strategiseen suunnitteluun, asetettuihin tulostavoitteisiin sekä näistä 
johdettuihin toimintoihin ja henkilöstön omiin kehittämistavoit-

teisiin. 

Mandollisia koulutustarpeen arvioimismenetelmiä ovat mm. 
• lomakekysely 
• haastattelut 
• testaukset 
• ongelma-analyysit 
• kehittämiskeskustelut 
• esimiehen "intuitio". 

Lisäksi yrityksen strateginen kehittäminen tuo esiin koulutustarpeita, 
jotka osittain ovat riippumattomia yksilökohtaisista "staattisista" tarpeista. 
Koulutustarvetta saattaa syntyä esim. silloin, kun yrityksen toiminta-ajatus 
muuttuu, tuotantoa kehitetään, kansainvälistytään tai yritykseen tulee uusia 
yksiköitä. 

Näin ollen kokonaistarve on yhdistelmä henkilöstökeskeisistä ja organi-
saatiokeskeisistä koulutustarpeista. 

Koulutuksen tavoitteita 

Teollisuuden koulutuksen tavoitteet vaihtelevat. Usein kuitenkin pyritään 
1 seuraaviin: 
• Koulutuksella tulee pystyä parantamaan kannattavuutta, kilpailukykyä 
ja tuottavuutta, mikä kohentaa työllisyyttä. 
• Koulutuksen on autettava ja helpotettava yritysten ja ihmisten jousta-
vaa sopeutumista työvoimatarpeen muutoksiin, joka aiheutuu yritysten 
jatkuvasta uusiutumisesta. 
• Koulutuksen tulee pitää yllä ja edistää osaamista; tiedot, taidot ja 
asenteet mukaan lukien. 
• Koulutuksen tulee helpottaa ja tukea elinikäisen oppimisen kehittämis-
tä sekä edistää uralla etenemistä henkilön halujen ja kykyjen mukaisesti. 
• Koulutuksella on pystyttävä täydentämään myös niitä puutteita, 
joita yhteiskunnan tarjoamaan peruskoulutukseen pakostakin jää sen 
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yleisluontoisuuden vuoksi. Koulutuksen tulee syventää ja monipuolistaa 
henkilöstön taitotietoa yrityksen osaamisvaatimusten mukaisesti. 

Osaaminen ja koulutus 
strategisena menestystekijänä 

Vuosi 2000 lähestyy eikä entisin keinoin koulutuspolitiikassakaan enää 
selvitä. Kilpailu kiristyy, väestö ikääntyy ja osaavan henkilöstön tar-
jonta vähenee. Koulutetut nuoret ikäluokat supistuvat, mutta kysyntä 

kasvaa. 

Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön puutetta esiintyy erityisesti suu-
rilla teollisuuspaikkakunnilla sekä nopeasti kasvavilla ja tietointensiivisillä 
aloilla. Kysyntä kohdistuu ennen muuta tietoteollisuuden ammatteihin. Li-
säksi tarvitaan hyviä myynti- ja markkinointi-ihmisiä sekä korkeatasoisia osaa-
j ia metalliteollisuuden ja rakennusalan vaativiin ammatteihin. 

Osaamisesta onkin tullut erittäin keskeinen strateginen kilpailutekijä myös 
meillä Suomessa. Se ei ole ainoa menestymisen ehto, mutta välttämätön. 

Osaavan henkilöstön tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelma pahenee. 
Ongelman tiedostamiseksi ja tilanteen helpottamiseksi TT:ssä on tehty osaa-
mistarvetiedusteluja jo 1970-luvulta saakka. Aluksi koulutus- ja rekrytointi-
tarpeita kyseltiin yrityksiltä viiden vuoden välein. 1980-luvulla siirryttiin kol-
men vuoden välein toistuviin kyselyihin. 1990-luvun alussa aikaväli supistet-
tiin kahteen vuoteen ja nyt niitä tehdään jo vuoden välein. Tämä kuvastaa 
hyvin sitä kehitystä, joka yhteiskunnassa on viimeisen 20 vuoden aikana ta-
pahtunut. 

Tieto osaamistarpeista on välttämätön, jos haluamme välttää samanaikai-
sesti vallitsevan suuren työttömyyden ja pahenevan työvoimapulan. Siksi 
TT:ssä on kehitetty osaamistarveluotain. Siitä on muodostumassa väline, jolla 
voidaan teollisuuden suhdannebarometrin, työvoimatiedustelun sekä syväl-
lisempien osaamistarvetiedustelujen ohella ennustamaan tulevia osaamis- ja 
rekrytointitarpeita. Seuraavassa esitetyt teollisuuden koulutuksen tulevat 
suuntaviivat perustuvat näihin selvityksiin. 

Joka toisella 
oltava korkeakoulututkinto 

TT:n jäsenyritykset rekrytoivat keskimäärin vuosittain noin 50 000 uutta 
henkilöä palvelukseensa. Henkilöstömäärän nettokasvu ei ole kuiten-
kaan näin suuri. Vaihtuvuuden ja luonnollisen poistuman osuus rekry-

toinnista on vastaajatoimipaikoissa runsas kolmannes. 127 



Ammattioppilaitos 
Ammattikorkeakoulu 

Muu 
Yliopisto / tiedekorkeakoulu 

Lähes puolella TT:n jäsenyrityksiin rekrytoitavista henkilöistä tulee olla 
tutkinto yliopistosta, teknillisestä korkeakoulusta, kauppakorkeakoulusta tai 
ammattikorkeakoulusta. Osaamistarveluotaimen tulokset osoittavat kuiten-
kin, että myös rekrytointimäärät ammatillisista oppilaitoksista ovat selvästi 
kasvamassa. 

Noin 40 prosenttia rekrytoinneista tapahtuu Uudellamaalla, jossa rekry-
toinnin rakenne myös poikkeaa selvästi muusta maasta. Yli puolet uudesta 
työvoimasta rekrytoidaan Uudellamaalla korkeakouluista, kun muualla maas-
sa rekrytoinnin painopiste on toisen asteen ammatillisen tutkinnon suoritta-
neissa henkilöissä. 

Uudenmaan omaleimaista asemaa selittää eninnäkin se, että suuri osa 
TT:n jäsenyritysten toimipaikoista sijaitsee Uudenmaan alueella. Lisäksi pää-
kaupunkiseudulla on paljon yritysten pääkonttoreita ja suuri osa tutkimuk-
sesta ja tuotekehityksestä. Pääkonttoreissa työvoima on asiantuntijavaltaista 
ja näin ollen rekrytointi tapahtuu etupäässä korkeakouluista. 

Rekrytoinnin koulutusrakenne TT:n jäsenyrityksissä 
vuonna 2002 

Tekniikan koulutusaloj en suosio uuden henkilöstön hankintakanavana 
on ylivoimainen. Seitsemältä henkilöltä kymmenestä edellytetään tekniikan 
alan koulutusta. Tekniikan koulutusaloilla menestyminen edellyttää hyvää 
matematiikan ja luonnontieteiden osaamista peruskoulussa ja lukiossa. Kan-
sallisissa luonnontieteiden ja matematiikan talkoissa kehitettyjä käytäntöjä 
matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun edistämiseksi on levitettävä. 
Uusien sekä oppilaita että opettajia entistä paremmin motivoivien työpajo-
jen etsimistä on jatkettava. 
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Yritysten koulutuspanostukset 
kansainvälistä kärkeä 

y
ritykset kouluttavat oppilaspäivinä ja osallistumisasteella mitattuna 
henkilöstöään yhtä intensiivisesti kuin 90-luvun lopulla. Henkilöstös-
tä noin 70 prosenttia osallistuu henkilöstökoulutukseen. Oppilaspäiviä 

kertyy yli neljä jokaista palveluksessa olevaa henkilöä kohti. 

Oppilaspäivät henkilöä kohti vuosina 1993-2003 
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Oppilaspäivät / henkilö 

TT:n jäsenyritykset käyttävät henkilöstökoulutukseen yli 400 miljoonaa 
euroa. Koulutukseen käytetty rahamäärä on hieman vähentynyt 90-luvun 
loppuun verrattuna, koska kurssimuotoista koulutusta käytetään entistä vä-
hemmän. Omiin tarpeisiin räätälöidyn, usein työn yhteyteen pitkäkestoises-
ti organisoidun ja e-oppimista sisältävän kehittämisen kaikkia kustannuksia 
on vaikea arvioida. Työ ja oppiminen kuuluvat entistä enemmän yhteen. 

Yritysten koulutuskustannukset suhteutettuna 
maksettuihin palkkoihin vuosina 1988-2003 

Koulutuskustannukset per palkat, % 
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TT:n jäsenyritysten koulutuskustannukset 
vuosina 1993-2003 

Oma pää 
— tärkein pääomamme 

M aamme menestys kansainvälisessä kilpailussa 2000-luvulla perustuu 
entistä enemmän korkeaan osaamiseen, teknologian hyödyntämi-
seen, kulttuurimme vaalimiseen sekä luovuuteen, ahkeruuteen ja 

yrittäjyyteen. Suurin pääoma on henkinen pääomamme - oma pää. Tämä 
näkyy jo monissa high tech -yrityksissä, joissa aineettomat investoinnit, eli 
rahan käyttö tutkimukseen, tuotekehitykseen, markkinointiin ja henkilös-
tön kehittämiseen on runsaampaa kuin investoinnit koneisiin ja laitteisiin. 
Tämän kehityksen on jatkuttava, jos aiomme menestyä. • 
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Tanja Purschel 

Kandenvälinen 
oppilasvaihto 
saksalaisen teollisuus- 
yrityksen ja suomalaisen 
ammattioppilaitoksen 
välillä 
SICK AG 

Yleistä 

leleollisuusyritys SICK AG on tänään eräs maailmanlaajuisesti joh- 
tavia sensorivalmistajia tehdas- ja prosessiautomaation kasvavil- 
la alueilla. Yrityksellä on yli 50 vuoden sensorialan kokemus ja 
yli 3.600 työntekijää — niistä 114 ammattikoululaista, harjoitte- 
lijaa ja diplomityön tekijää — yli 20 maassa. Tytäryrityksineen ja 
osakkuusyrityksineen SICK on kansainvälisesti toimiva konserni. 

Teknologisesti korkealle jalostettuj en tuotteiden laajaa valikoimaa käytetään 
autoteollisuudessa, koneenrakennuksessa, energiataloudessa, kemian teolli-
suudessa, ympäristön suojelussa, logistiikassa, kuljetus- ja liikennealalla j.n.e. 
Kaikkialla, missä teollisuusprosesseja valvotaan, ohjataan ja optimoidaan 
käytetään SICK:in anturiratkaisuja. Yrityksen tuotevalikoima jakaantuu seu-
raaviin divisiooniin: 

• automaatiotekniikka 
• teollisuuden varmistusjärjestelmät 
• analyysi- ja prosessimittaustekniikka 
• auto ident 

'Artikkelin kirjoittaja Tanja Pursche toimii SICK AG:n koulutusjohdon assistenttina. 	131 



Koulutus 

Yrityksen koulutuksen lähtökohtana on periaate, että se, joka haluaa sel-
vitä kilpailussa maailman markkinoilla, tarvitsee erityisillä kyvyillä varustet-
tuja työntekijöitä. Tästä syystä SICK etsii nuoria ihmisiä, jotka ovat valmiit 
osallistumaan tähän menestymiseen uusin ideoin ja suurella sitoumuksella. 
Nuoria ihmisiä, jotka haluavat liikkua jonkin verran ja nähdä maailmaa 
omien ympyröiden ulkopuolelta. Miltä nuorten ihmisten kuvitelmat tulevas-
ta työstä näyttävätkään, koulutus yhtiössä on alku menestyksekkäälle tule-
vaisuudelle. Yrityksen tarjoama koulutus ei koske ainoastaan suoritusportaan 
koulutusammattej a, vaan myös koulutusohj elmia ammattiakatemioiden 
kanssa. 

Duaali -koulutusjärjestelmä 

Ammatillinen koulutus SICK:illä tapahtuu duaali-järjestelmän puitteissa. 
Järjestelmän perusrakenne on sangen yksinkertainen: 

• Yritys vastaa käytännöllisestä ja työpaikkakohtaisesta 
koulutusosuudesta 
• osa-aikaisen ammattikoulun asia on huolehtia koulutuksen 
teoriapuolen opetuksesta. 
Duaali-ammattikoulutusjärjestelmä tarjoaa seuraavia etuja: 
• se yhdistää työpaikalla tapahtuvan käytännön koulutuksen tätä 
koulutusta myötäilevään ammattikoulussa tapahtuvaan teoreettiseen 
työskentelyyn 
• lähellä sijaitsevan työpaikan takia on koulutussisältöjen jatkuva ajan 
tasalla pitäminen taattu 
• koulutettava voi pätevöityä jo myöhempää työpaikkaa varten yritykses-
sä. Hän on kasvanut sisään yritykseen ja perehtynyt jo hyvän matkaa 
kulloiseenkin yrityskulttuuriin. 

Koulutettavien valinta 

Koulutettavaksi otettavien valinta SICK:illä tapahtuu hakupapereiden lä-
pikäynnillä kyselykaavakkeen avulla sekä yksipäiväisen arviointitapahtuman 
avulla. 

Tulevien koulutettavien arvosanat ovat tärkeitä, mutta ne eivät ratkaise 
kaikkea. Arviointitapahtumassa sekä nuoret että kouluttajat saavat tilaisuu-
den tutustua toisiinsa koko päivän ajan rennossa ilmapiirissä. Oppimistestin 
ohella nuoret voivat ryhmäkeskusteluissa ja/tai harjoituksissa osoittaa yh-
teistyökykyään, käsityskykyään, luovuuttaan ja sosiaalista käyttäytymistään. 
Henkilökohtaisessa keskustelussa selvitellään enemmän tavoitteita, odotuk- 
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Viimeistään 4 viikkoa arviointitapahtuman jälkeen nuoret saavat kirjal-
lisen hyväksymis- tai hylkäämisilmoituksen. Hyväksynnän jälkeen heidät 
kutsutaan henkilökohtaisesti allekirjoittamaan koulutussopimus. 

Perehdyttämisviikko ja kouluttajiksi valtuutetut 

Koulutus SICK:illä alkaa perehdyttämisviikolla ja pedagogisilla päivillä 
syrjäisellä maatilalla. Siellä kouluttajat oppivat tuntemaan koulutettavansa ja 
pitävät heille seminaareja puhetaidosta, ajankäytöstä, oppimistekniikoista ja 
tiimityöskentelystä. Yrityksen eri osastoilla on yli 100 koulutukseen valtuu-
tettua (Abbas), jotka huolehtivat erikoistaitojen opettamisesta koulutetta-
ville. 

Jatkokoulutus ja ylenemismandollisuudet 

Yrityksessä tapahtuva koulutus tarjoaa hyvät näköalat jokaiselle, joka on 
kiinnostunut eteenpäin pääsystä. Koulutettavilla on mandollisuus osallistua 
myöhemmin moniin yrityksen järjestämiin jatkokoulutustilaisuuksiin, jotka 
tarjoavat mandollisuuksia uralla etenemiseen. 

Kansainvälinen vaihto 

SICK on maailmanlaajuinen yhtiö alallaan. Sen takia yritys tukee vaih-
totoimintaa lukuisten maiden kuten Ranskan, Espanjan, Australian, Iso-Bri-
tannian, Japanin tai USA:n kanssa. Ammatilliseen koulutukseen liittyen ta-
pahtuu valtiollisesti tuettua oppilas- ja opiskelijavaihtoa Suomen ja Israelin 
kanssa. Kolmiviikkoinen projekti- ja kielimatka Manchesteriin tarjoaa am-
mattikoululaisille tai myös BA (Berufsakademie)-opiskelijoille mandolli-
suuksia hankkia kansainvälistä kokemusta. 

Koulutusajan ansiot ja vapaa -ajan vietto 

Houkuttelevat koulutusaj an ansiot ja vapaa-aj anviettotoiminta tekevät 
yrityksestä suositun kouluttajana. SICK:in koulutusaj alta maksama palkka on 
keskitason yläpuolella. Koulutettaville, jotka haluavat yltää huippusaavutuk-
siin, täytyy antaa myös mandollisuus rentoutumiseen ja uusien voimien ke-
räämiseen. Yhtiö järjestää säännöllisesti erilaisia vapaa-ajanviettotapahtumia 
kuten retkiä, juhlia ja hiihtoviikonloppuja. 

Työpaikkatakuu 

Jokainen koulutettava tai BA-opiskelija saa koulutuksen päätyttyä takuun 
työpaikasta yrityksessä. Aluksi tehdään vuoden sopimus. Työntekijät ovat 
tulos-, eivät kustannustekijöitä. Menestyksellisen koulutusajan jälkeen on 
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koulutettavilla hyvät mandollisuudet saada mielenkiintoinen työ ja ylenemis-
mandollisuus koko yrityksen piirissä. 

Koulutettavien ja ammattikoulun 
oppilaiden vaihtoa 
SICK AG:n ja Jyväskylän teknisen 
ammattioppilaitoksen välillä 

Vaihtojärjestelmän synty 

S ICK AG:n koulutusjohtaja Hans Farina oli vuonna 1984 IFKA Inter-
nationaler Fachkräfteaustausch) — opintomatkalla Suomessa. Tällöin 
syntyivät ensimmäiset kontaktit opetushallituksen edeltäjään ammat- 

tikasvatushallitukseen, joka toimi vaihtojärjestelmän suomalaisena osa-
puolena. Tästä syntynyt kontakti oli lopulta ratkaiseva vaihdon alkamiselle. 
Vuonna 1994 tapahtui ensimmäisten ryhmien vaihto, jota on jatkunut vuo-
sittain. 

Vaihdon tavoitteet 

Jo monia vuosia sitten käsitteet lean-production, Just-in-Time, Kanban ja 
KVP eivät olleet enää vain vierasperäisiä sanoja yrityksen työntekijöille. Nii-
hin liittyi läheisesti terve yritysfilosofia ja malli yhteistyöstä. Käytännössä 
tämä tarkoitti vastuuntuntoisuutta, kommunikointivalmiutta, joustavuutta, 
tiimityöskentelykykyä ja suvaitsevuutta samoin kuin vähintään yhden vie-
raan kielen hallintaa. Näiden avainpätevyyksien välittäminen koulutuksessa 
nähtiin sitäkin tärkeämmäksi, koska osa-aikaisen ammattikoulun opetusoh-
jelmassa ne yleensä jäävät liian vähälle huomiolle. Tästä syystä SICK AG on 
tukenut vuodesta 1993 lähtien (vuodesta 1994 CDG:n tukemana) ammatti-
koulun oppilaiden ja yrityksen koulutettavien vaihtoa Jyväskylän teknisen 
ammattioppilaitoksen kanssa. Tätä kautta yritys mandollistaa koulutettavil-
leen näihin pätevyyksiin ja kansainvälistymiseen kouluttautumisen. 

Tämän lisäksi nuoret tunnistavat vieraiden kielten hallitsemisen välttä-
mättömyyden. Kielitaito, yleensä englanninkielen, tekee kommunikoinnin 
mandolliseksi SICK:in koulutettavien ja heidän vaihtopartnereidensa välil-
lä. Sen lisäksi projekti täytyy suunnitella ja organisoida hyvin. Tiedotusma-
teriaalia täytyy hankkia, muokata ja jakaa jokaiselle ryhmän jäsenelle. Jokai-
selle osallistujalle ryhmä antaa tehtävän tai sen valitsee jokainen itse. Teh-
tävät täytyy palauttaa oikein suoritettuina oikeaan aikaan, jota ryhmä ohjaa 
pääsääntöisesti itse. 
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Suomen vierailun esivalmistelu 

Voidakseen valmistautua hyvin Suomen matkalle osallistujat ovat ennen 
matkaa pitäneet säännöllisin väliajoin kokouksia — työajan ulkopuolella. 
Niissä on käsitelty toivottuja tapahtumia, kirjeenvaihtoa, isännille annetta-
via lahjoja jne. Yleensä on toimittu pienryhmissä, jotka esittelevät tulokset 
lopulta koko ryhmälle. Täydennysten ja keskustelujen jälkeen tehdään pää-
tökset, jotka viedään pöytäkirjaan. 

011akseen kielellisesti kunnossa matkaa varten kaikki osanottajat käyvät 
englanninkielen kurssin sekä johdannon suomenkieleen. 

Voidakseen esittäytyä isännille ryhmä valmistaa englanninkielisen esit-
teen, jossa matkan osallistujat esitellään valokuvan ja lyhyen henkilökohtai-
sen kuvauksen avulla. Informaatiota Suomesta osanottajat saavat jo etukä-
teen. Vaihtoryhmä dokumentoi opintomatkansa valokuvan ja videon avulla 
sekä esittelee nämä sitten "Pedagogisilla päivillä" kaikille yrityksen koulutet-
taville. 

Myös suomalaisten vastavierailua ryhmä suunnittelee ja organisoi itse. 
Ohjelmaehdotukset työstetään ja tulevilta vierailijoilta pyydetään ehdotuk-
sia ohjelman muotoiluun. Niinpä tehdään esimerkiksi toimintasuunnitelmat, 
tilataan materiaalit elektroniikan työprojekteja varten ja varataan hiihtovii-
konloppu Tignesistä. Toiminnan kulku vastaa Suomessa tapahtuvan vierailun 
esivalmistelua. Projekti koostuu kandesta osasta: SICK-ryhmän käynnistä 
Suomessa ja suomalaisen ryhmän käynnistä Saksassa. Seuraavassa keskity-
tään ensimmäiseen osaan. 

SICK-ryhmä Suomessa 

Saksalais-suomalainen vaihto tapahtuu vuosittain alkuvuodesta. Saksa-
laisten ryhmä lentää Frankfurtista Helsingin kautta Jyväskylään. Aina en-
simmäisinä päivinä ryhmä saa informaatiota Suomesta, sen väestöstä, erikoi-
suuksista ja kansanluonteesta. Tämän ohella tehdään kiertoajeluja Keski-
Suomessa ja saadaan ensimmäiset vaikutelmat järvimaisemista ja maan inf-
rastruktuurista. Edelleen tutustutaan eri käynneillä Jyväskylään, maan yh-
deksänneksi suurimpaan kaupunkiin. Yliopistokaupungilla on tarjottavaa 
myös taiteen, luonnon ja arkkitehtuurin alalta. 

Jyväskylässä ryhmällä on mandollisuus päästä tutustumaan Suomen kou-
lujärjestelmään. Koko ryhmä on jaettu pienempiin ryhmiin. Yksi ryhmä osal-
listuu kauppa- ja teknisen ammattioppilaitoksen opetustunneille. Toinen 
ryhmä on viety suomalaisiin yrityksiin, joissa oppilailla on mandollisuus ottaa 
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osaa projekteihin tai tuotantotyöhön. Tällöin kerääntyy sekä lukuisia että ai-
nutkertaisia kokemuksia siitä, miten suomalainen koulutusjärjestelmä eroaa 
oleellisesti saksalaisesta. 

Loppuosa ryhmästä työskenteli määrätyssä projektissa. Esimerkiksi vuon-
na 2000 nämä oppilaat tekivät kotisivun Suomen vierailusta (tästä lähemmin 
luvussa 3). Työskentely oli organisoitu siten, että "Homepage-Team" oli jat-
kuvasti yhteydessä kanden muun ryhmän kanssa. Näin tiimi sai jatkuvasti 
ajankohtaista tietoa eri kohteissa työskenteleviltä. 

Vuosittaisen Suomen matkan erään kohokohdan tarjoaa nelipäiväinen 
Lapinmatka. Ohjelmana on esimerkiksi bussimatka Ylläsjärvelle, moottori - 
kelkka-aj elu, saamelaiskaste, murtomaahiihtoa, jäältä kalastusta, suunnistus-
tehtäviä, saunomista, lumipallosotaa, vesimyllyllä käynti, eläinten jälkien 
tunnistusta lumessa. Paluumatkalla pysähdys napapiirillä. 

Suomen matka ei tarjoa ainoastaan mandollisuutta kurkistaa osaan suo-
malaista kulttuuria, vaan osanottajilla on enemmänkin mandollisuus tutustua 
maan historiaan ja teknologiseen kehitykseen. Hyväksi ovat myös kokemuk-
set SICK:in suomalaisen tytäryhtiön toiminnasta. Monet keskustelut ja yri-
tysvierailut osoittavat, että pohjoisessa on talousvoimaa, jota ei sovi aliar-
vioida. 

Vaihdon tuloksia 

Menneitä vaihtokertoja tarkasteltaessa huomaa, että tulokset paranevat 
kerta kerralta. Osanottajat oppivat mitä merkitsee vastuun ottaminen itses-
tään ja muista. Tiimityön käsite ei jää ainoastaan yhdeksi avainpätevyydek-
si, joka on joskus saavutettavissa, vaan saa tässä perustelunsa. Erityisesti pis-
tää silmään, että osanottajat oppivat sitoutumista yli tavanomaisen määrän. 
Matka kohentaa kielitaitoa, ja estokynnys englanninkielellä kommunikoin-
tiin alenee huomattavasti. 

Kotisivu ja 
matkakertomus 

O salla SICK-ryhmän jäsenistä on ollut tehtävänä laatia selostus Suo-
meen tehtyyn opintomatkaan liittyvistä asioista. Seuraava selostus 
on vuodelta 2000. Tämä tehtiin SICK AG:n koulutus-kotisivulle ja 

se on seuraavassa lyhennetyssä muodossa oppilaiden itsensä kertomana. 
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Yleistä kotisivun rakenteesta 

Internet sivumme luomiseen olemme valinneet Frontpage 98 ohjelman. 
Tällä ohjelmalla Web-sivut ovat tehtävissä ja hallittavissa. Molemmilla mo-
duuleilla Frontpage-Explorer ja Frontpage Editor voidaan lyhyen perehtymi-
sen jälkeen rakentaa Web-sivut uusimpien suuntaviivojen ja menetelmien 
mukaan. Koska me yrityksessä työskentelemme myös tällä ohjelmalla ja muu-
tamat koulutettavat ovat perillä sen mandollisuuksista, oli itsestään selvää, 
että tätä käytettäisiin myös Suomessa. Sitä paitsi Suomen vaihtokoulumme 
käyttää myös tätä ohjelmaa. Explorerin avulla on rakenne luotavissa ja hal-
littavissa. Editorilla paikannetaan kuvat sekä lisätään ja muokataan tekstiä. 

Frontpagella tuotetut sivut ovat katseltavissa kaikilla tavallisilla selaimil-
la (esim. Netscape tai Internet-Explorer). Internet-Explorer on kuitenkin so-
pivin, koska monet toiminnot ja animaatiot voidaan tehdä vain sillä. 

Frontpage-Editorilla on Web-suunnittelijan mandollista laajentua. Meil-
lä oli tavoitteena sovittautua Harjun koulun sivurakenteeseen, koska me kou-
lun kotisivulla halusimme luoda linkin meidän sivullemme. Lisäksi tärkeä 
asia oli kieli. Käyttäjälle oli oltava mandollista käydä kotisivullamme kol-
mella kyseeseen tulevalla kielellä. Tällöin voidaan sivulle tultaessa ratkaista, 
haluaako lukea sivun sisältöä saksaksi, englanniksi vai suomeksi. Me olemme 
sitoutuneet tekemään kotisivun saksaksi ja englanniksi. Suomalaiset oppilaat 
täydentävät suomalaisen osuuden käydessään Saksassa lokakuussa. 

Monille ryhmämme jäsenille työskentely Internet-sivuilla oli täysin tun-
tematonta ja niin oli tarpeellista perehdyttää heidät toimintoihin. Tiimin jä-
senet antoivat toisilleen keskinäistä opastusta sekä hankkivat informaatiota 
myös käsikirjoista ja internetistä. Tiimityö osoittautui tärkeäksi, ja niinpä 
aina oli kolme henkilöä työstämässä jotain teemaa. Rajakohdat määriteltiin 
siten, että lopputulos saavutettiin tehokkaimmalla tavalla. Muuten ei olisi 
ollut mandollista saada syntymään näin lyhyenä aikana näin perinpohjaista 
Web-sivua. 

Suomen vierailun ohjelma 15.4. — 3.5.2000 

Vierailun ajan olimme jaettuna eri ryhmiin. Jako määräytyi ammatti-
aloittain, joita olivat kauppapuolen oppilaat, sähkömiehet, mekaanikot ja 
mekatroniikan alalle koulutettavat. Yksittäiset ammattiryhmät saivat omat 
tehtävänsä. Yksi tiimi tutustui kaupalliseen koulutukseen. Kolme muuta ryh-
mää tutustuivat suomalaisiin yrityksiin. Muut osanottajat työskentelivät ko-
tisivuproj ektin kimpussa. Työskentely oli organisoitu siten, että muut ryhmät 
tukivat jatkuvasti kotisivu-tiimiä. Kotisivuryhmä sai siten jatkuvasti uutta ja 
ajankohtaista tietoa yrityksistä. 137 



Tutustumiskohteita 

Riihivuori 
Ensimmäisenä päivänä saksalais-suomalainen ryhmä teki matkan Riihi-

vuoreen. Jo hiihtomaj alle saapumisen jälkeen jotkut halusivat laskettelemaan 
ja jo ensimmäisenä iltana lähirinteet oli tutkittu. Sitten tarjottiin kahvia, 
teetä, mehua ja iltapala. Sen jälkeen saksalaisilla koulutettavilla oli ainut-
laatuinen tilaisuus koemaistaa avotulella savustettua alkuperäistä savulohta, 
joka osoittautui herkuksi. Seuraavana aamuna lähtivät kaikki suksineen rin-
teeseen. Joillekin tämä oli ensi kerta olla suksilla. Iltapäivällä syötiin jälleen 
savulohta, ja majapaikan siistimisen jälkeen palattiin Jyväskylään. 

Harjun ja Viitaniemen koulut 
Muutamia vuosia sitten on Harjun ja Viitaniemen koulut yhdistetty yh-

deksi koulukokonaisuudeksi. Kummassakin koulussa koulutetaan Jyväskylän 
ja lähialueiden nuoria. 

Harjun kouluun tutustuttaessa voitiin todeta, että kaikki on varustettu 
sangen nykyaikaisesti. Joka luokkahuoneessa oli vähintään yksi internet-kyt-
kennällä varustettu tietokone, jota käytettiin opetukseen. 

Viitaniemen kouluun tutustuttaessa nähtiin eri ammatteihin opetusta. 
Suomessa koulutus tapahtuu kouluissa, ei yrityksissä. Koulutusammatit käy-
vät puuseppien, kosmetiikka-alan ja muurareiden kautta ammatteihin, jotka 
ovat metallin kanssa tekemisissä. Oppilaiden itse valmistamat esineet myy-
dään suurimmaksi osaksi asiakkaille. Saadut tulot käytetään raaka-aineiden ja 
koneiden hankintaan. 

Kuten Harjun koulussa on myös kauppaoppilaitoksessa useimmissa luok-
kahuoneissa tietokoneet. Lisäksi on kirjasto, josta oppilaat voivat lainata 
maksutta oppikirjoja. Kirjasto on auki myös yleisölle. 

Jyväskylän kiertoajelu 
Jyväskylän kiertoajelun aikana ryhmä kävi myös Jyväskylän talviurheilu-

keskuksessa, jonka hyppyrimäki on monien tunnettujen mäkimiesten koti-
mäki. Kävimme myös "Kuokkalan Graniitissa", joka on maanalainen urhei-
luhalli, jollaisia on harvoja koko maailmassa. Kiertokäynnin lopuksi käytiin 
tunnetussa kukka-alan yrityksessä "Viherlandiassa". 

Kaupungintalo, suomenkielen kurssi, ilmailumuseo 
Kaupungintalolla rouva Sarj ala toivotti meidät tervetulleiksi sekä esitteli 

Jyväskylän kaupunkia ja Keski-Suomea. Kolmipäiväinen suomenkielen kurs- 
si ja jo ennen matkaa annettu informaatio antoivat viitteitä suomenkielen 
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sanoa, että suomenkieli on vaikea kieli, jonka voi oppia vain tarmokkaalla si-
toutumisella ja riittävällä ajankäytöllä. Ilmailumuseossa esiteltiin erilaisia 
lentokoneita ajalta 1890 — 1989. Museon omistaa Suomen Ilmailuliitto. 

Lappi 
Tämä oli oikeastaan matkamme varsinainen kohokohta. Me olimme etu-

käteen kuulleet aika paljon tästä laajasta maasta, joka kuitenkin ylitti kuvi-
telmamme. Matkamme johti Kuusamoon, josta saimme matkaoppaaksi suo-
malaisen avioparin Lapin nähtävyyksiin tutustumista varten. Hiihdimme 
sekä paistoimme poronlihaa ja perunoita leiritulella. Kävimme perinteelli-
sessä savusaunassa ja uimassa jääkylmässä vedessä. Unohtumaton elämys. 

Ohjelman merkitys eurooppalaisessa kontekstissa 

Vaikka vierailun alussa saimme lyhyen johdannon suomenkieleen, käy-
tettiin kommunikoinnissa kuitenkin pääasiassa englantia. Monien henkilöi-
den kanssa voitiin keskustella myös saksaksi, koska suomalaiset lukevat kou-
luaikanaan enemmän kuin muut vieraita kieliä, muunmuassa saksaa. 

Päivittäisen yhdessäolon ja englanninkielen käytön johdosta sanavarasto 
laajeni. Sitä paitsi matkan osanottajat oppivat ilmaisemaan itseään tällä kie-
lellä yhä sujuvammin. Kotisivu-projekti oli tässä suhteessa suurimerkityksel-
linen. Kauppa-alan ryhmä otti osaa englannintunneille. 

Monille meistä oli ensi kerta, kun me yksin (ilman vanhempia) olimme 
ulkomailla. Huomionarvoinen asia oli kuinka vähällä byrokratialla voi liik-
kua vieraassa maassa. Hämmästyttävää oli, että käytökseltään varautuneiksi 
etukäteen mainitut suomalaiset olivatkin oikeastaan sangen kommunikoivia 
ihmisiä. Meistä oli myös mielenkiintoista tavata oppilaita ja opiskelijoita 
myös muista maista. Niinpä Lapissa tapasimme kaksi hollantilaista. Eräs 
ghanalainen taas selitti meille kuinka pesukone toimii. Vasta kun on todelli-
nen mandollisuus ja itse innostuu toimimaan muiden kansallisuuksien kans-
sa, tunnistaa kuinka tärkeää on yhteiselo eurooppalaisessa ja maailmanlaa-
juisessa kontekstissa. 

Jos olisi mandollista, ehdottaisimme kaikkia oppilaita tekemään tällaisen 
opintomatkan, jotta he voisivat osoittaa enemmän painoarvoa ja mielenlaa-
tua EUROOPPA-yritykselle. • 
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Asta Sarjala - Harri Laine' 

Kaksi 
vuosikymmentä 
ammatilliseen 
koulutukseen 
perehtymässä 
Asiantuntijaryhmien 
vaihdon taustaa 

A
mmatillisen koulutuksen asiantuntijoiden vaihto Saksan liittota-
savallan kanssa sai alkunsa vuonna 1981, kun silloisen ammatti-
kasvatushallituksen pääjohtaja Jorma Pöyhönen vieraili Saksassa 
ja neuvotteli sikäläisen opetusministeriön kanssa. Ensimmäinen 
saksalainen asiantuntijaryhmä vieraili Suomessa seuraavana vuon-
na, ja alussa vierailu toteutettiin joka toinen vuosi. 1980-luvun 

jälkipuolella vierailut muuttuivat jokavuotisiksi ja ryhmän kooksi vakiintui 15 
henkeä. 

Mikä tekee ryhmien 
vaihdosta mielenkiintoisen? 

S uomen ja Saksan ammattikoulutusjärjestelmät poikkeavat selvästi toisis-
taan: Saksassa runkona on duaalijärjestelmä, perinteisen oppipoika-kisäl-
li-mestari-j ärj estelmän nykyaikainen muunnos, jossa yrityksissä tapahtu- 

valla koulutuksella on tärkeä rooli ja jossa ammatillista koulutusta antavat yri-
tykset ovat ylpeitä tästä tehtävästään ja tuovat sen myös esiin yrityksen korke-
aa laatua esiin tuodessaan. Koulujen osuus on pienempi, teorian opetukseen 
liittyvä, eikä niissä usein ole edes resursseja varsinaisen työnopetuksen antami-
seen. Suomessa ammatillisen koulutuksen ytimenä ovat hyvin varustetut oppi- 
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laitokset, joissa voidaan tehokkaasti opettaa myös todellista työn tekoa, ja op-
pilaitoksilla on oikeus antaa todistus suoritetusta ammatillisesta perustutkin-
nosta, joka antaa työllistymiseen vaadittavan pätevyyden. Tämä on tietenkin 
vain karkea kuvaus järjestelmien erosta. Saksassa on muunkinlaista ammatil-
lista koulutusta, ja Suomessa on myös duaalijärjestelmän kaltaista oppisopi-
muskoulutusta ja työssäoppiminen on korostunut kaikissa ammattiopinnoissa. 

Järjestelmien ero on tehnyt vaihdosta sitäkin kiinnostavamman: puolin ja 
toisin on voitu nähdä, miten toisenlainen järjestelmä toimii ja kotiin on voitu 
tuoda innostaviakin virikkeitä. Suomen kannalta vaihto Saksan kanssa on 
ollut merkittävää jo senkin takia, että kyseessä on taloudellisesti Euroopan tär-
kein valtio, jonka ammatilliseen koulutukseen tutustuminen samalla on kat-
saus ammattityön laatuun ja standardeihin ja Suomen tärkeimmässä vienti-
maassa. Vaihdon historian aikana Saksan tärkeys on vain kasvanut: mukaan on 
tullut viisi uutta osavaltiota ja niiden koko kasvupotentiaali. 

Koulujärjestelmien vertailu on aina ollut osanottajille mielenkiintoista eikä 
aina kovin helppoa. Oma koulujärjestelmä tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta 
sitä selostaessaan huomaa, kuinka kuulijalla on koko ajan mielessään omat it-
sestäänselvyytensä ja taustaolettamuksensa. Järjestelmä ei ehkä ole tullut sel-
väksi vierailun ensimmäisenä päivänä, jonka ohjelma tyypillisesti on aina 
koostunut kuivakkaista koulutusta koskevista luennoista, mutta puolentoista 
viikon vierailun aikana järjestelmäkaaviot ovat ruvenneet elämään, ja aiheut-
taneet monesti vilkkaitakin keskusteluja systeemien paremmuudesta. Yleensä 
saksalaiset ovat vakuuttuneita duaalijärjestelmänsä erinomaisuudesta ja suo-
malaiset korostavat ammatillisen koulutuksen laaja-alaisuuden ja yleissivistä-
vänkin aineksen tärkeyttä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Oman lisänsä 
keskusteluihin toivat Saksan yhdistymisen jälkeen mukaan päässeet uusien 
osavaltioiden edustajat, joilla oli kokemuksia toisenlaisesta ammatillisesta kou-
lutuksesta. 

Matkakohteet 
ja järjestäjät 

U usien osavaltioiden myötä myös suomalaisten Saksan-kävijöiden mat-
kakohteet laajenivat: alkuvuosina oli käyty Berliinissä ja tehty sieltä 
lyhyt käynti itäpuolelle. Viime vuosina matka on usein suuntautunut 

muuallekin Saksan itäosiin: Dresden on ollut monena vuonna ohjelmassa ja 
saksan itäisimmässä kaupungissa Görlitzissä on käyty. Pikanttina yksityiskoh-
tana joillakin viime vuosien Saksan-matkoilla on ollut se, että matkat ovat 
usein ajoittuneet juhannukseen. Tällaisille matkoille on ollut joskus vaikeata 
saada suomalaisia lähtemään, mutta matkalta palanneet ovat pitäneet juhan-
nusta Saksassa (jossa tätä meidän kesämme kohokohtaa ei tunneta) ihan posi-
tiivisena kokemuksena. 141 



Matkojen järjestämisestä ovat Saksassa 
ja Suomessa vastanneet hyvin erilaiset orga-
nisaatiot. Saksalainen osapuoli Carl Duis-
berg Gesellschaft on ollut suuri, asiantunti-
j avierailuihin erikoistunut talo, jossa on pal-
jon kokenutta työvoimaa matkoja ja niiden 
ohjelmaa suunnittelemassa. Suomessa mat-
koista ovat vastanneet aluksi Ammattikas-
vatushallitus ja vuodesta 1991 alkaen sen 
perillinen Opetushallitus. Suomen-matko-
jen organisoinnin ja Saksaan lähtijöiden va-
linnan on käytännössä hoitanut yksi tai 
kaksi henkilöä aivan osapäiväisesti. 

Suomessa matkakohteiksi on pyritty eri 
vuosina valitsemaan maan eri osia. Matkat 
ovat yleensä alkaneet Helsingistä, jossa on 
tutustuttu Opetusministeriöön ja Opetus-
hallitukseen ja kuultu asiantuntijaluentoja 
Suomen koulutuksesta., usein kohteena ovat olleet myös työmarkkinajärjes-
töt, joiden rooli koulutuksen kehittämisessä on aina kiinnostanut osanotta-
jia. Matkojen muut kohteet ovat jakautuneet aika tasaisestikin maan eri 
osiin: on käyty niin länsirannikolla kuin Suomen (ja EU:n) itäisimmässä 
kunnassa ja pohjoisessa napapiirin tuolla puolen. 

Tutustumiskohteista 

Tutustumiskohteet ovat olleet oppilaitoksia ja yrityksiä, ja molemmis-
sa on syvennytty johonkin ammatillisen koulutuksen lohkoon: eri 
koulutusalat ovat tulleet esiin, vaikka painotus on ehkä ollut useim- 

min tekniikan alalla, mutta myös muut aspektit on aina nostettu esiin: vam-
maiset, ammatillinen erityisopetus, työllisyyskoulutus, oppisopimukset, kou-
lutuksen järjestäjät ja hallinnolliset kysymykset. Viime vuosina saksalaiset 
vieraat ovat usein toivoneet perehdyttämistä etä- ja monimuoto-opetukseen, 
ja tähän on voitu johdattaa esim. Hämeenlinnassa järjestettyyn opettaja-
koulutukseen perehtymällä, uusinta tekniikkaa eri oppilaitoksissa tutkimal-
la tai osallistumalla käynnissä olevaan etäopetustapahtumaan, jossa opetta-
ja on Oulussa ja opiskelijat saksalaisten vieraiden kanssa Kuusamossa. Oman 
lisänsä vierailijoiden kiinnostukseen on tuonut vuoden 2000 ns. PISA-tut-
kimus, jossa OECD vertaili yleissivistävän koulun tuottamia tuloksia eri 
maissa ja jossa Suomi menestyi niin hyvin, että asia pantiin merkille myös 
Saksassa. 

Oppilaitokset 
ja yritykset 

ovat 

suhtautuneet 

vierailijoiden 

vastaanottamiseen 

hyvin 

positiivisesti 
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Suomalaiset oppilaitokset ja yritykset ovat suhtautuneet vierailijoiden 
vastaanottamiseen hyvin positiivisesti. Ainoastaan Helsingin seudulla on 
joskus ollut havaittavissa pientä väsymistä vieraisiin, mikä on ymmärrettävää, 
sillä monet ulkomaiset vieraat ehtivät käydä vain pääkaupunkiseudulla. Kou-
lujen henkilökunta on todella kiitettävästi paneutunut tehtävään ja tuonut 
kaiken asiantuntemuksensa vieraiden käyttöön. Vierailukohteiksi ei ole yri-
tetty valita pelkästään huippuluokan kouluja, vaan hyvin erilaiset oppilai-
tokset ovat päässeet esille. Koska 10 päivän vierailuun sisältyy aina myös yksi 
viikonloppu, on ohjelmaan saatu mukaan myös vapaampaa yhdessäoloa ja 
Suomen matkailullisiinkin mandollisuuksiin tutustumista. Sauna järven ran-
nalla, laivamatka Vanajavedellä aurinkoisena toukokuun päivänä, tai lin-
nunlaulu EU:n itäisimmän pisteen lammenrannalla ovat toivottavasti jää-
neet miellyttävinä muistoina vieraiden matkaraportteihin tai ainakin muis-
toihin. 

Vaihtojärjestelmästä 
konkreettista hyötyä 

U lkomaisten vieraiden vastaanotto antaa aina myös mandollisuuden 
konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen. Yhteyksiä 
onkin syntynyt, koulut ovat löytäneet kumppaneita ja harjoittelijoi- 

ta on vaihdettu. Näistä vierailujen jälkeen kehittyneistä suhteista ei varmaan 
usein ole edes tullut tietoa Opetushallituksessa matkoja järjestäneille; niin 
paljon kuitenkin, että voimme olla tyytyväisiä. 

Suomalaisten Saksan-kävijöiden raporteista voi lukea, että he ovat pa-
lanneet matkaltaan reppu täynnä kokemuksia ja kehittämisideoita. Matkal-
ta on palannut myös monta uutta Saksan-ystävää. Toivottavasti myös Suo-
mesta on palannut Saksaan monta Suomen-ystävää. • 

Ammattikasvatushallituksen / Opetushallituksen 
järjestämien suomalais-saksalaisen 
ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmien 
opintomatkojen osanottajat: 

22.5. — 4.6.1983 
011i Vahteristo, Leena Nederström, Marja Pylkkänen, 
Aimo Kaisaniemi, Kari Purhonen 

5.5. — 19.5.1985 
Veijo Hintsanen, Jari-Pekka Jyrkänne, Eero Kokko, Matti Määttä, 
Asta Sarjala, Esko Tokola, Miliza Vasiljeff 
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3.5. — 15.5.1987 
Pertti Mentula, Matti Kukkula, Heikki Oinonen, Eero Pulkkinen, 
Veikko Tapola, Pertti Törmälä, Sointu Toivonen 

1.10. — 14.10.1989 
Teuvo Ellonen, Heikki Jarva, Tapio Järvelä, Seppo Klemola, 
Pekka Korhonen, Reijo Linnanen, Maarit Martti, Eine Mustonen, 
Erkki Ojanen, Heikki Suopohja, Pentti Tieranta, Seppo Ventelä 

20.10. — 2.11.1991 
Heli Kuusi, 011i Hautakoski, Risto Ilomäki, Jari-Pekka Jyrkänne, 
Seppo Kauppila, Joel Kivirauma, Mikko Koivukangas, 
Hannu Kääriä, Veijo Martikainen, Raimo Mäkinen, Matti Niinimäki, 
Marja-Terttu Tanttinen 

18.10. — 28.10.1992 
Elisabet Rahikainen, Pirjo Heikkilä, Jukka Salminen, Veli Mäkinen, 
Anneli Manninen, Carita Puro, Raimo Oksanen, Irma Erho, 
Paavo Martikainen, Valeri Aava 

26.9. — 6.10.1993 
Manu Altonen, Juha Arhinmäki, Mauno Jussila, Pekka Kemppainen, 
Esa Kiuttu, Kaarina Lähteinen, Kaj Malm, Veikko Matilainen, 
Pentti Rauhala, Eero Viitanen 

11.10. — 22.10.1994 
Jouni Annunen, Pirjo Järvinen, Immo Krook, Kyösti Lintunen, 
Aarre Mäkelä, May Nyman, Tapio Pudas, Matti Ropponen, 
Jaska Sarlin, Matti Taanila 

3.10. — 14.10.1995 
Sirkka-Liisa Kärki, Ralf Aren, Helge Hakkarainen, Raimo Kuisma, 
Tuula Lapila, Hannu Makkonen, Antti Punkari, Anu Räisänen, 
Marketta Saarinen, Pentti Saavalainen, Matti Uittamo, Matti Voutilainen 

2.6. — 12.6.1996 
Erkki Forma, Kalle Hanhi, Hannu Humalamäki, Matti Kimari, 
Mauri Kinnunen, Sylva Lankinen, Timo Paavola, Hanna Pyhäranta, 
Matti Pölhö, Sirkka Reko, Salme Ripatti, Virpi Ripatti, Erkki Suo, 
Heikki Suomalainen, Seppo Valio 

1.6. — 11.6.1997 
Marita Aho, Heikki Akselin, Kari Asikainen, Marja Hollo, 
Jaakko Hyvärinen, Annikki Jäntti, Meri Kaila-Sayeed, Aimo Kaisaniemi, 
Antero Kyrölä, Jukka Lehtinen, Anja Luoma-aho, Veikko Määttä, 
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7.6. — 17.6.1998 
Annamaija Aro, Jaakko Blom, Åke Englund, Jorma Hanhiala, 
Ilpo Hanhijoki, Vesa Helminen, Esa Kallinen, Tuulikki Kosonen, 
Merja Laamo, Markku Lahtinen, Pertti Mentula, Pirjo Romppanen, 
Tarmo Sotikov, Keijo Turunen 

23.6. — 3.7.1999 
Jaakko Ahoranta, Kalevi Haanpää, Mika Harju, Päivi Heinonen, 
Aila-Kaija Hjulberg, Reima Kunnas, Harri Laine, Jouni Myllymäki, 
Jouko Paljakka, Arto Pekkala, Ulla Puljula, Seppo Riutta, Sirkka Starck, 
Tanja Vornanen, Satu Ågren 

18.6. — 28.6.2000 
Ritva Korte, Matti Bärling, Heikki Horsma, Jukka Katajisto, 
Rauni Kemppainen, Veli-Pekka Körkkö, Leena Koski, Tarja Koskimäki, 
Marja-Leena Koskinen, Jukka Lauttamäki, Timo Näsänen, Arja Niittynen, 
Aki Ojakangas, Antti Rytkönen 

10.6. — 20.6.2001 
Per-Olof Englund, Seppo Huhtiniemi, Veikko Kallinen, Riitta Kiiskilä, 
Kaarina Koljonen, Aapo Koukku, Päivi Kukkonen, Pirkko Laurila, 
Jyrki Lempinen, Juha-Ville Mäkinen, Kerttu Maunu, Seppo Niinivaara, 
Matti Somerkoski, Matti Teppo, Minna Vesaaja 

9.6. — 19.6.2002 
Ari Hahtala, Annikki Häkkilä, Leena Happonen, Ritva Kaikkonen, 
Pirkko Kärki, Jarmo Kumpula, Tanja Lampinen, Kari Niittylä, 
Merja Niukkanen, Anita Olkinuora, Petri Pajulahti, Marja Pakaste, 
Aira Rajamäki, Heikki Ravantti, Anja Vanhatalo 
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Hermann Schmidt' 

Yksityisen 
ja julkisen sektorin 
kumppanuus 
koulutuksessa 

kokemuksia Saksasta 
Tapausesimerkki: 
Saksalainen ammatillisen koulutuksen 
duaali-järjestelmä 

Kuka hyötyy yksityisen 
ja julkisen sektorin koulutus- 
ja kehittämiskumppanuudesta? 

Opiskelija 

11( 
 oulutusjärjestelmien tulee palvella ennen kaikkea opiskelijan 
tarpeita. Jokaisen järjestelmän tarkoituksena on 
• valmentaa nuoria löytämään oma ammatti- tai asiantunti-
jaroolinsa ja asemansa sekä toimimaan itsenäisesti tässä roo-
lissaan 
• kehittää heidän persoonallisuuttaan, kykyjään ja taitojaan 
jotta he pystyvät suorittamaan tehtävänsä demokraattisen yh-

teiskunnan kansalaisina ja tiimin jäseninä työelämässä. 

Yhteistyössä toteutettavien koulutus- ja kehittämisjärjestelmien tulee 
luonnollisesti pyrkiä samaan päämäärään. Onhan tuttu ilmiö, että monet 

'Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Schmidt, Saksan liittotasavallan ammattikasvatusinstituutin 

146 
	presidentti (1977-1997). 



oppilaat kyllästyvät koulunkäyntiin 13-17 -vuotiaina (teini-ikäisinä). He pi-
tävät enemmän sellaisista oppimisympäristöistä, joissa on mandollisuus toi-
mia, kuin kuuntelemisesta ja kirjoittamisesta luokassa. Sellaiset koulutusjär-
jestelmät, joihin sisältyy oppimista työpaikalla tai muissa todellisen elämän 
tilanteissa, lisäävät nuorten opiskelijoiden motivaatiota, koska 

• ne tarjoavat toimintamandollisuuksia 
• opetusohjelma siirtää vastuuta opiskelijalle sekä vaatii tiedottamis-, 
suunnittelu-, päätöksenteko-, ammatti- sekä itsehillintätaitoja oleellisena 
osana oppimisprosessia ilman opettajan ohjailua 
• tällaisessa opiskelussa yhdistyvät oppiminen ja palkan ansaitseminen 
(harjoittelijan palkkataso) iässä, jolloin taloudellista riippumattomuutta 
vanhemmista arvostetaan erittäin paljon. 

"Koulutusyritys" 

Työnantajat eivät lähde mukaan koulutusyhteistyöhön sosiaalisista syistä 
tai yleishyödyllisessä tarkoituksessa. He, jotka olettavat näin ymmärtävät 
väärin työnantajien roolin yhteistyökumppanina. Jolleivät työnantajat toimi 
täysin taloudellisten periaatteiden mukaan päättäessään kouluttaa nuorista 
ihmisistä tulevia työntekijöitään, heidän yrittämisestään ei tule pitkäaikais-
ta. Ellei työnantaja katso investointia koulutukseen vähintäänkin muiden 
investointien arvoiseksi, sitä pidettäisiin rahan tuhlauksena. Työnantajien 
on edellytettävä investoinnilta tuottoa, joko käyttöomaisuutena tai henkilö-
resursseina. 

Työnantajat investoivat koulutukseen ja kehittämiseen lähinnä seuraa-
vista syistä: 

• saadakseen jatkuvasti nuoria hyviä työntekijöitä (isoissa yrityksissä 2-5 
% vuosittain), jotka samaistuvat yritykseen 
• kustannussäästöt: työpaikkailmoittelun ja rekrytoinnin kustannukset; 
uusien työntekijöiden perehdyttämiskustannukset; väärästä valinnasta ai-
heutuvat kustannukset kun valittu henkilö ei sovi yritykseen tai tiimiin 
• yrityksen maine "oppivana ja kouluttavana yrityksenä", jossa molem-
mat osapuolet hyötyvät ja jonka yhteiskunta kokee kouluttavan omien 
työntekijöidensä lapsia sekä hoitavan menestyksellisesti myös täydennys-
koulutuksen ja painottavan jatkuvasti strategiassaan vanhempien työnte-
kijöiden elinikäistä oppimista. 

Yhteiskunta kokonaisuudessaan 

Globaalit ongelmat kuten ammattitaidottoman työvoiman huonot tule-
vaisuuden näkymät sekä lisääntyvä työttömyys ja rikollisuus ovat johtaneet 
siihen, että yhteiskunnan kannattaa investoida ennen kaikkea koulutukseen 
ja kehittämiseen. Mutta vaikka jossakin maassa päätettäisiin kouluttaa 
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KAIKKI koulunsa päättävät, jotka eivät jatka opistoasteelle, se ei todennä-
köisesti tapahtuisi pidentämällä koulunkäyntiä yli 18-vuotiaaksi asti. Eikä ve-
ronmaksajille myöskään voida sälyttää rakennuksista, laitteista ja opettajista 
aiheutuvia kustannuksia, samoin kuin ei voida myöskään olettaa kaikkien 
nuorten olevan halukkaita jatkamaan koulussa 12 vuotta täytettyään. 

Yhteiskunta, joka rakentaa koulutus- ja kehittämisjärjestelmän yksityisen 
ja julkisen sektorin yhteistyön pohjalle, saa seuraavia hyötyjä: 

• mandollisuus antaa koulutusta KAIKILLE peruskoulun päättäville 
• malli, jossa yksityinen sektori osallistuu kustannuksiin, pienentää 
veronmaksajien kustannusrasitteen kolmasosaan koulutuksen ja 
kehittämisen kokonaiskustannuksista, riippuen yritysten 
osallistumisasteesta 
• työnantajat osallistuvat partnereina koulutuksen suunnitteluun ja 
korkean vaatimustason määrittelyyn ja ylläpitoon kehittämis- ja 
koulutustoiminnalle 
• osapuolten vahva sitoutuminen varmistaa kehittämis- ja koulutus-
politiikan jatkuvuuden. 

Mitkä olivat edellytykset 
Saksan kaksoisjärjestelmälle? 

S aksa on maa, jossa ei ole suuria luonnonvaroja. Kaksikymmentäluvun 
alkupuolella teollisuus otti käyttöön maan perinteisen koulutusjärjes-
telmän, jonka juuret olivat keskiaikaisessa kisälli- ja oppipoika -järjes- 

telmässä. Mutta vasta 1960-luvulla Saksassa päätettiin järjestää koulutusta 
kaikille peruskoulun päättäville. Laki ammatillisesta koulutuksesta säädettiin 
Liittopäivillä, liittovaltion parlamentissa vuonna 1969, ja se perustui seuraa-
ville lähtökohdille: 

• yhteiskunnassa vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että kaikille peruskou-
lun päättäville pitää antaa ammatillista koulutusta ja että koulutukseen 
on osoitettava lisää rahaa 
• vahvat työmarkkinaosapuolet, työnantajat ja ammattiyhdistysliike, 
tahot, jotka muodostavat yritysten koulutusjärjestelmän selkärangan 
• ylhäältä johdettu strateginen päätös saattoi yhteen liittohallituksen, 
osavaltioiden opetusministerit, työnantajat ja ammattijärjestöt toteutta-
maan ja parantamaan koulutuksen duaali-j ärj estelmää, jolle asetettiin 
korkeat laatuvaatimukset ja erinomainen saavutettavuus 
• hallituksen valmius hyväksyä yksityissektori tasa-arvoiseksi koulutus-
kumppaniksi 
• yksityissektorin valmius hyväksyä hallituksen laatimat kansalliset 
koulutuksen suuntaviivat sekä se, että ulkopuoliset suorittavat heidän 
toteuttamansa koulutuksen laadunvalvontaa 



• erityisille vastuuorganisaatioille annettiin julkisen koulutusviranomaisen 
oikeudet ja oikeus akkreditoida koulutusyrityksiä, valvoa ja arvioida koulu-
tuksen tuloksellisuutta sekä myöntää sertifikaatteja 
• koulutustoiminnan tutkimus ja kehitystyö nähtiin välttämättömäksi kou-
lutuksen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä osapuolten yhteis-
työn helpottamiseksi. 

Vuoden 1969 
ammattikoulutuslain 
tärkeimmät säännökset 

Ammattikoulutuslain historia juontaa juurensa Saksan ensimmäisen de-
mokraattisen parlamentin alkuaikoihin vuoteen 1919, jolloin esitet-
tiin luonnos yrityskoulutuslaiksi, mutta se jätettiin säätämättä. Am- 

mattiyhdistysliikkeen, työnantajien ja poliittisten puolueiden vastakkaiset int-
ressit estivät lain säätämisen. Viisikymmentä vuotta myöhemmin — ensimmäi-
nen ja toistaiseksi ainoa sodanjälkeisessä Saksassa — maan suurimpien poliit-
tisten puolueiden, sosiaalidemokraattien (SPD) ja kristillisdemokraattien 
(CDU) suuri koalitio onnistui pääsemään yhteisymmärrykseen ja monien kiih-
keiden keskustelujen jälkeen säätämään vuoden 1969 ammattikoulutuslain. 
Tämä laaja poliittinen konsensus on mandollistanut järjestelmän vakauden ja 
jatkuvuuden viime vuosikymmenien aikana. 

Tämän koulutuslain sisältämät tärkeimmät uudistukset olivat julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyö koulutus- ja kehittämissuunnittelussa työnanta-
jien ja ammattiliittojen kanssa, mikä johti tosiasialliseen yhteispäätökseen 
koulutuksen ja kehittämisen tasovaatimuksista, opetussuunnitelmista ja ar-
vostelusta sekä uudenlaisesta koulutusalan tutkimus- ja kehittämistyöstä yksi-
tyisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. 

Ammattikoulutuslaki teki mandolliseksi: 
• selkeät rahoitusjärjestelyt: yksityisyritykset vastaavat sisäisestä koulutuk-
sesta ja palkkakustannuksista, ne takaavat opiskelijoille vapaapäivän työstä 
ja maksavat kauppakamarimaksut; osavaltion hallitus vastaa ammattikou-
lussa tapahtuvasta koulutuksesta ja liittotasavallan hallitus koulutusalan 
tutkimuksesta, vajaakuntoisille tarkoitetuista ohjelmista sekä koulutuksen 
uudistamishankkeista. 
• organisatorisen infrastruktuurin, johon kuuluvat teollisuus- ja kauppaka-
marit, käsityökamarit, lääkärien, asianajajien ja vastaavat kamarit, jotka 
kaikki toimivat julkisina koulutusviranomaisina; 
• koulutus- ja kehittämisjärjestelmän osatekijät: vaatimustasot, koulutusso-
pimuksiin liittyvän juridiikan, aikaisemman koulutuksen ja kokemuksen lu-
kemisen oppilaan hyväksi, koulutuksen keston, työstä vapautuspäivänä ta-
pahtuvan koulutuksen, arvostelut ja todistukset, koulutettavien palkat jne. 	149 



• Liittovaltion ammattikoulutusinstituutin (BIBB) toiminnan, jota 
jäljempänä selostetaan tarkemmin. 

"Avainpelaajat" 
saksalaisessa koulutuksen 
duaali-järjestelmässä 

Kouluttavat yritykset 

N oin 500 000 yritystä ja julkista viranomaista kaikilla talouden sekto-
reilla tarjoavat noin 1,7 miljoonaa koulutuspaikkaa. Nämä puoli 
miljoonaa yritystä edustavat suunnilleen 50 % kaikista yrityksistä, 

jotka täyttävät "koulutusyritykselle" asetettavat vaatimukset (miljoona yri-
tystä niistä 2,5 miljoonasta yrityksestä, jotka edustavat yhdistynyttä Sak-
saa).Ne tarjoavat strukturoitua systemaattista koulutusta, kestoltaan 2 — 3 
vuotta. 

Kaiken kaikkiaan noin 20 % 1,7 miljoonasta opiskelijasta saavat koulu-
tuksensa suuryrityksissä; suuri enemmistö koulutetaan pienissä ja keskisuuris-
sa yrityksissä (PKT). 

Koulutusyritykset tekevät työjärjestelyjä, jotka mandollistavat kandesta 
kolmeen vuotta kestävän systemaattisen, kansallisten standardien mukaisen 
koulutuksen, ne tekevät lakisääteiset koulutussopimukset, järjestävät koulut-
tajat, joilla on vaadittava pätevyys, ilmoittavat oppilaan ao. kamarille, mak-
savat palkat, vastaavat koulutuskustannuksista ja antavat vapaata työstä jotta 
opiskelija voi osallistua opetukseen ammattikoulussa. 

Koulutettava/opiskelija 

Kandesta kolmeen vuoden koulutusohjelmassa on noin 1,7 miljoonaa 
koulutettavaa, mikä merkitsee keskimäärin kaksi kolmasosaa ikäluokasta; 
näistä on noin 60 % miehiä ja 40 % naisia. 

• Koulutettavat ovat työn ohessa tapahtuvassa koulutuksessa yrityksessä 
kolmesta neljään päivää viikossa ja osallistuvat ammattikoulussa tapahtu-
vaan opetukseen yhtenä tai kahtena päivänä viikossa (tai tiivistetyssä 
muodossa 13 viikkoa vuodessa). 
• Koulutettavat saavat palkkaa joka on suunnilleen yksi kolmasosa am-
mattitaitoisen työntekijän palkasta ko. toimialalla (maanviljelys, metalli-
teollisuus jne.) 
• Koulutettavien keski-ikä on 18 vuotta, mikä osoittaa että varsin monet 
parantelevat koulutuloksiaan osallistumalla lisäkoulutukseen ennen oppi- 
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Duaali-järjestelmän ammattikoulut 

Maassa on noin 1700 ammattioppilaitosta, joissa voidaan antaa opetusta 
duaali-järjestelmässä koulutettaville. Niitä ylläpitävät kaupungit tai yhteisöt 
ja niissä on useimmiten verstaita, laboratorioita tai konttoreita, joissa voidaan 
simuloida tai esitellä todellisia työtilanteita. 

• Noin 90.000 opettajaa, joilla on ko. alan korkeakoulu-tutkinto, opetta-
vat sekä duaali-järjestelmässä koulutettavia että kokoaikaisia opiskelijoi-
ta. Opettajat hankkii ja heille maksaa palkan se osavaltio, jossa oppilaitos 
sijaitsee. 

Kamarit 

Kamareita on noin 430 kaikilla talouden sektoreilla, eniten teollisuuden, 
kaupan ja käsityöammattien piirissä, mutta myös lääkäreille ja asianajajille 
koulutettavia assistentteja varten. Kamarin jäsenyys on pakollinen kaikille 
yrityksille. Kamarit toimivat viranomaisena kaikissa koulutukseen kuuluvissa 
asioissa. Ne hyväksyvät yritykset, joilla on oikeus kouluttaa, opastavat niitä 
koulutusasioissa, hoitavat yhteyksiä oman alueensa ammattikouluihin. Ne 
kutsuvat kokoon toimikuntia, joissa on jäseninä työnantajia, ammattiyhdis-
tyksiä ja opettajia, jotka neuvovat kamareita sekä arvioivat koulutettavia ja 
kouluttajia. Kamarit rekisteröivät koulutussopimukset, organisoivat arvioin-
titilaisuudet ja antavat todistukset sekä oppilaille että opettajille. 

Sosiaalipartnerit: 
Työnantajat ja ammattiyhdistykset 

Työmarkkinaosapuolet ovat ne tukipylväät, joiden varaan duaali-järjes-
telmä on perustettu. 

Työnantajat ja ammattiyhdistykset toimivat kaikilla tasoilla (liittovaltion, 
osavaltion ja paikallisella tasolla) kaksoissysteemin käyttövoimana. Ne neu-
vovat hallituksia ja viranomaisia, päättävät Liittovaltion ammattikasva-
tusinstituutin (BIBB) koulutustutkimusohjelmista, valmistelevat koulutus-
asetukset kaikille koulutusammateille ja ne ylläpitävät organisaatioita, jotka 
tekevät heidän puolestaan koulutus- ja kehittämissuunnittelua sekä määrit-
televät toimintalinjat. 

Koulutuskustannukset 

p itkälle teollistuneet taloudet vähentävät voimakkaasti ammattitaido-
tonta työvoimaansa muuttuessaan tietoyhteisöiksi. Investointi henki-
löresursseihin on tullut jopa tärkeämmäksi kuin pääomainvestoinnit. 

Ydinkysymys ei ole, investoidako omiin työntekijöihin vai ei. Kuitenkin on 
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strateginen päätös, investoidaanko aloitus- JA jatkuvaan koulutukseen vai 
kohdennetaanko kaikki koulutusinvestoinnit aikuisiin työntekijöihin. Saksa 
on valinnut ensimmäisen vaihtoehdon ja pitää siitä kiinni. 

Olemme nähneet, että yritykset jotka kouluttavat nuoria työntekijöitä 
eivät ainoastaan kuluta rahaa vaan ne myös säästävät kustannuksia, jotka 
syntyisivät kun rekrytoidaan, irtisanotaan ja perehdytetään työntekijöitä, 
jotka eivät tunne yritystä. 

Saksalaisessa duaali-järjestelmässä koulutuskustannukset vaihtelevat suu-
resti suuryrityksistä, joissa on koulutustilat ja päätoimiset kouluttajat, pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, joissa työpaikka on ainoa koulutustila ja tiimin jä-
senet toimivat kouluttaj ina. Kustannukset vaihtelevat toimialoittain (esim. 
kampaamo, mekatroniikka) ja myös alueittain. On kuitenkin mandollista 
myös isommissa yrityksissä päästä nollatulokseen koulutusaikana, kun har-
joittelij an tuottavuus otetaan huomioon. Isommat yritykset katsovat tavalli-
sesti pitemmälle tulevaisuuteen kouluttaessaan nuoria työntekijöitä ja odot-
tavat pääomalle tuottoa myöhemmin kuin PKT-yritykset. 

Karkea kustannusjako osoittaa, että henkilöstökustannukset ovat suurin 
kustannuserä: 

• 50 % koulutushenkilöstö, ohjaajat 

• 40 % koulutettavien palkat 
• 10 % laitteet, aineistot, kirjat, matkakulut jne. 

Varjopuolet 

y
ksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön perustuvalla kaksoisjärjes-
telmällä, kuten kaikilla muillakin koulutus- ja kehittämisj ärjestelmil-
lä, on haittapuolensa. Suurimmat puutteet syntyvät työmaailman ja 

koulutusmaailman välisistä kommunikaatio-ongelmista. Maailmat pysyvät eri 
maailmoina, vaikka ne on linkitetty yhteen yksityisen ja julkisen sektorin 
koulutuskumppanuudessa. Vaikka työnantajat ovat viime vuosikymmeninä 
tottuneesti kuvanneet koulutustarpeitaan ja tuloksia joita he odottavat kou-
lutus- ja kehittämistyöltä, heillä on vaikeuksia yrittäessään määritellä täs-
mällisesti, mikä on vanhentunutta ja mitä tietojen ja taitojen, kykyjen ja pä-
tevyyksien "uusien normien" tulisi olla. 

Julkisuudessa on moitittu työnantajia, ammattiyhdistyksiä, hallitusta ja 
oppilaitoksia siitä että duaali-järjestelmä reagoi liian hitaasti kehittyvän tie-
toyhteiskunnan teknologisiin ja organisatorisiin haasteisiin. 

Monesti yrityskouluttaj ien ja oppilaitosten opettajien välisessä viestin-
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Viiden viime vuoden aikana tarjonta ei vastannut runsaan 650.000 kou-
lutuspaikan kysyntää, joskin vuonna 2000 tarjottiin ennätykselliset 630.000 
koulutuspaikkaa. 

Vaikka Saksojen yhdistymisestä on kulunut 12 vuotta, maa ei ole pysty-
nyt rakentamaan läntisen mallin mukaista koulutuksen kaksoisjärjestelmää 
itäiseen Saksaan. Ainoastaan valtion (liittovaltio ja osavaltiot) suuri rahal-
linen tuki yrityksille ja määrärahat kokoaikaisen koulutuksen lisäämiseen 
koulutuskeskuksissa on tehnyt mandolliseksi tyydyttää kysyntää. Itäisen Sak-
san talouselämältä puuttuu edelleen PKT-infrastruktuuri, joka takaa koulu-
tuspaikkojen suuren määrän lännessä. Tästä syystä itäinen Saksa kärsii aivo-
vuodosta, koska nuoret ihmiset muuttavat länteen koulutuspaikkojen puut-
tuessa kotiseudulla. 

Liittotasavallan ammattikasvatusinstituutti 
Das Bundesinstitut fiir Berufsbildung (BIBB) 

Organisaation tarkoitus 

Vuoden 1969 ammattikoulutuslain päätarkoituksena oli uudistaa täy-
dellisesti perinteinen saksalainen koulutusjärjestelmä, hallitsevina 
periaatteina 

• Osallistuminen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen 
konsensusperiaatteella 
• Tutkimukseen pohjautuva uudistaminen ja parantaminen 
Niinpä kuusikymmentäluvun lopulla perustettiin kaksi tutkimuslaitosta, 
joiden tutkimus keskittyisi työntekijöihin 
• 1967 Työmarkkina- ja ammattientutkimusinstituutti 
(Institut för Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), josta tuli osa Saksan 
työvirastoa Niirnbergissä. 
• 1969 Liittotasavallan ammattikasvatusinstituutti 
(Bundesinstitut för Berufsbildung BIBB) Berliiniin. 

Koska liittohallitus ja yhteistyökumppanit olivat kumppaneita sekä työ-
markkinoilla että ammattikoulutuspolitiikassa, näistä osapuolista tuli vasta 
perustettujen laitosten hallitusten jäseniä ja tutkimuksen yhteistyökumppa-
neita. Tässä suhteessa nämä instituutit eroavat kaikista muista tutkimuslai-
toksista. 

Näiden kolmikantahallitusten tärkein poliittinen tehtävä on käydä jat-
kuvaa keskustelua koulutuksen ja kehittämisen sekä työmarkkinoiden kehit-
tämisestä Saksassa; samoin alan tutkimuksen pohjalta laadituista strategiois-
ta, joista he ovat olleet päättämässä ja joita he tukevat yrityksissä ja työ-
markkinoilla. 153 



Liittotasavallan ammattikasvatusinstituutti BIBB, joka on äskettäin siir-
retty Bonniin, on 

• yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä valvova julkinen 
viranomainen 
• tutkimuslaitos 
• koulutus- ja kasvatusohjelmatoimisto ja tiedonvälittäjä 
• koulutuksen kaksoisj ärj estelmän osapuolten keskustelufoorumi. 

BIBB osapuolten 
keskustelufoorumina 

N ykyisin Instituuttia johtaa neljän osapuolen hallitus: työnantajat, 
ammattiyhdistysliike, liittotasavallan hallitus, osavaltioiden halli-
tukset. Hallituksen tehtävät ovat kahtalaiset: 

• Työnantajat, ammattiyhdistykset ja osavaltioiden virkamiehet toimivat 
liittohallituksen koulutusasioihin liittyvien ministeriöiden (koulutus-, 
tiede-, tutkimus-, ja teknologiaministeriö, talousministeriö, työministeriö, 
sisäasiainministeriö, perhe- ja nuorisoministeriö) neuvonantajina kaikissa 
koulutuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. He hyväksyvät mm. "Saksan 
ammattikasvatusraportin", jonka instituutti laatii ja jonka tutkimus- ja 
kasvatusministeri esittelee parlamentille vuosittain huhtikuussa. 
• Hallitus kokonaisuudessaan päättää instituutin tutkimusohjelmasta ja 
sen budjetista. 

BIBB:n presidentti, jonka alaisuudessa on noin 400 työntekijää (näistä 
noin 150 tutkijaa),on valtion virkamies ja ammattiasioissa itsenäinen toimi-
ja, jota liittohallitus ei voi erottaa. Tutkimus- ja kasvatusministeriö vastaa 
instituutin juridisesta valvonnasta sekä kantaa poliittisen vastuun budjetista. 

BIBB:n rahoitus kuvaa liittotasavallan hallituksen vakaata tarkoitusta 
antaa yhteistyökumppaneiden ottaa vastuu instituutista: Liittotasavalta ra-
hoittaa BIBB:n sataprosenttisesti, vaikka sillä on vain yksi neljäsosa äänival-
lasta instituutin hallituksessa. 

BIBB tutkimuslaitoksena 

y
ksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusmallin mukaisesti instituutin 
hallitus tekee päätöksen jokaisesta tutkimusprojektista tai tutkimuk-
sesta, jotka BIBB toteuttaa. Hallituksessa on tietenkin joskus enem- 

mistö, joka on rahoittajan, liittovaltion hallituksen puolella tai sitä vastaan. 
Ja tietenkin on alueita, joilla intressit ovat yhteneväiset ja toisaalta alueita, 
joilla intressit eroavat, jolloin enemmistö osapuolista ei halua tutkimusta teh-
tävän vaikka liittohallituksella ja BIBB:llä saattaisi olla hyvät perustelut 
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asian selvittämiseksi tutkimuksen avulla. 
Vastakkaisten intressien etuja ja haittoja 
tällaisessa tutkimuksessa ei voi kieltää. 
Mutta ne jotka väittävät, että yliopistoissa 
suoritettavan perinteisen tutkimuksen "spi-
ritus rector" on täysin omistautunut löytä-
mään totuuden, selvittämään luonnon ja 
yhteiskunnan salaisuudet ja etteivät intres-
siryhmät pysty sen vuoksi mitenkään vai-
kuttamaan tutkimukseen, eivät kerro koko 
totuutta yliopistoissa suoritettavasta tutki-
muksesta. 

BIBB:ssä suoritettavan tutkimuksen on 
palveltava sekä opiskelevan työvoiman että 
eri osapuolten tarpeita, sovellettava järjes-
telmää teknologisten ja organisatoristen 
muutosten mukaan sekä kehitettävä koulu-
tuksen laatua. Yhtä tarpeellisia ovat sekä 
pitkän tähtäyksen ja strategiset tutkimuk-

set että lähitulevaisuutta koskevat neuvot joiden tarkoituksena on vaikuttaa 
suunnitteluprosessien luotettavuuteen ja niiden tulosten käytettävyyteen. 

Usein tutkimusalueena on työpaikka ja silloin käytännön suorittajien 
osallistuminen tutkimukseen on enemmän kuin tervetullutta. Ei riitä että täl-
laisten tutkimusten suorittajat ovat tutkimusmenetelmien asiantuntijoita, 
heidän on myöskin ymmärrettävä työelämää ja pystyttävä keskustelemaan 
työntekijöiden kanssa heidän ongelmistaan. Tällaisia tutkijoita on vaikea 
löytää. 

Tutkimushavainnot ovat raaka-ainetta, jota käytetään apuna politiikan 
teossa, lukuisissa raporteissa, laadunvarmistuksessa, vaatimustasojen ja ope-
tussuunnitelmien päivityksessä, arviointien uudistamisessa, kansainvälisissä 
vertailuissa, hallituksen ja EU:n ohjelmissa, uusissa henkilöstön kehittämis-
strategioissa ja moniin muihin tarkoituksiin. 

BIBB ohjelmatoimistona 
ja tiedonvälittäjänä 

Koska BIBB:llä on pysyvät kontaktit maan johtaviin koulutusyrityksiin 
ja ammattioppilaitoksiin, se kerää, analysoi ja julkaisee tietoja, tutki-
mustuloksia ja esimerkkejä hyvistä/parhaista käytännöistä ja keskus- 

telee niistä kansallisten ja kansainvälisten kasvatus- ja koulutusyhteisöjen 
kanssa konferensseissa ja seminaareissa. 	 155 
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Kasvatus- ja koulutusalan tiedonvälittäjänä BIBB:stä on tullut tunnustet-
tu asiantuntijakeskus ja on siten paras mandollinen kansallisten ja EU-ohjel-
mien ohjelmatoimisto: 

• BIBB:n pääohjelma on kansallisten ammatillisten standardien kehittä-
minen ja ajan tasalla pitäminen (ammatin ominaispiirteet, koulutuksen 
tavoitteet ja sisältö, arvioinnille asetettavat vaatimukset jne.) yhdessä yh-
teistyökumppaneiden ja valtionhallinnon opettajien kanssa, jotka suun-
nittelevat oppilaitosten opetusohjelmia valtakunnallisten normien mu-
kaisesti; 
• Yritysten omat tai yritysten yhteiset ammattikoulutuskeskukset tukevat 
pienyrityksiä niiden perus- ja täydennyskoulutusohjelmissa. Noin 600 
tällaista koulutuskeskusta on perustettu eri puolille maata kuluneiden kol-
menkymmenen vuoden aikana liittotasavallan merkittävän, 50 — 80 %:n 
rahoitustuen turvin. Keskuksia ylläpitävät yleensä kamarit, koska niiden 
tuki systemaattisten kurssien muodossa on ratkaisevan tärkeää pienyritys-
ten koulutusponnistusten onnistumiselle. BIBB on tukenut näiden kes-
kusten suunnittelua ja rahoitusta vuodesta 1977 lähtien liittohallituksen 

edustajana. 
• Kasvatuksen ja kehittämisen uudistamisohjelma palkitsee ja rahoittaa 
yritysten innovatiivisia kehittämissuunnitelmia (liittohallitus vuodesta 
1972). Ohjelman suunnittelee, toteuttaa tai valvoo BIBB, joka myös jul-
kaisee tuloksia koulutus-, tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeriön puo-
lesta. Pilottiprojektit kestävät yleensä neljä vuotta. 
• Kandeksankymmentäluvun puolivälistä lähtien BIBB on ministeriön 
edustajana hoitanut EU- ohjelmia, jotka palvelevat koulutusalan raj a-
alueinnovaatioiden levittämistä yritysten ja koulutuslaitosten välillä ja 
tukevat maiden välistä harjoittelijavaihtoa. Koska EU-maat ovat luvan-
neet toisilleen olla harmonisoimatta koulutusjärjestelmiään, nämä ohjel-
mat pyrkivät edesauttamaan eurooppalaisen innovaatio-, kommunikaa-
tio- ja yhteistyökulttuurin luomista kasvatuksen ja kehittämisen alueella. 

Yhteydet 
Suomeen 

L iittotasavallan ammattikasvatusinstituutti on pitänyt yllä jo 1970-lu-
vulta yksittäisiä kontakteja Suomen ammattikasvatusasiantuntijoihin. 
Tiheämmiksi ja säännöllisemmiksi nämä vilkkaat neuvonpidot tulivat 

kuitenkin vasta 80-luvulla Saksan liittohallituksen otettua käyttöön amma-
tillisen koulutuksen asiantuntijoiden vaihto-ohjelman. Tämän ohjelman 
puitteissa suomalaiset asiantuntij aryhmät ovat käyneet ammattikasvatusins-
tituutissa, jos opintomatkoj en ohjelmiin on sisältynyt vierailu Berliinissä. 
BIBB:ssä tapahtuneilla käynneillä on käyty aina vilkkaita ammatillisia kes-
kusteluja yhteisistä ammatillisen koulutuksen ongelmista, joita molemmissa 
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maissa on lähestytty erilaisin ratkaisuin. Ammattikasvatusinstituutin tiede-
miehiä kävi näiden seurauksena Suomessa, toivat tietoa sikäläisen järjestel-
män uudistuksista ja tulivat aina takaisin monin virikkein. 

1990-luvun alussa yhteydet vahvistuivat myös institutionaalisella tasolla, 
kun opetushallituksen valtuuskunta pääjohtaja Vilho Hirven johdolla kävi 
BIBB:ssä ja perehtyi yksityiskohtaisesti Saksan ammatillisen koulutuksen ke-
hittämiseen. Vastavuoroisesti kävi tämän artikkelin kirjoittaja opetushallituk-
sessa Helsingissä ja sai vierailulla Hämeenlinnan ammattioppilaitokseen kes-
tävän vaikutelman suomalaisen ammatillisen koulutuksen korkeasta tasosta. 

Jo mainitun liittohallituksen ammattikasvatusasiantuntijoiden vaihtoa 
käsittävän ohjelman puitteissa vaihdettiin 90-luvun keskivaiheilla myös am-
mattikasvatuksen tutkijoita Suomen ja Saksan välillä. Eräs tärkeä hanke oli 
tutkimus teemasta "Oppimistuloksen arviointi ja päättökoejärjestelmän ke-
hittäminen", joka suoritettiin peruskoulutuksen alueella suomalaisissa am-
mattioppilaitoksissa. Tutkimuksen kohteina olivat opetuksen sisältö, harjoit-
telu, arvioinnit ja koulutuksen päätös, muun muassa äskettäin käyttöönote-
tut päättötyöt sekä yhtenäisen päättökokeen kehittely. BIBB on saanut näis-
tä kokemuksista monenlaisia virikkeitä uusien koekonseptien kehittelyyn 
Saksassa. 

Myös Suomen ammatillinen koulutus on ottanut käyttöön innovaatioita 
arvioinnin ja koulutuksen päätöksen alueella 90-luvun alusta lähtien. Vasta-
vuoroisesti saksalaiselle projektille Suomessa yli-insinööri Teuvo Ellonen 
opetushallituksesta selvitteli tätä teemaa Saksassa oleskelunsa aikana useissa 
tutkimusinstituuteissa, kamareissa ja teknologiakeskuksissa. • 
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Jiirgen Siegle - Anette Jacob - Teuvo Ellonen' 

Väli- ja päättökokeiden 
suunnittelu ja toteutus 
duaalijärjestelmässä 

yhteyksiä Suomeen. 
Valtakunnallisten koetehtävien 
kehittäminen teknisten ammattialojen 
koulutusammateille PAL:n 2  toimesta (J.Siegle) 

PAL:n synty 
ja tavoitteet 

S
aksan liittotasavallan teollisuus- ja kauppakamarit (IHK) ovat 
panneet toimeen päättökokeita yli 70 vuoden ajan kaupallisten, 
ja teknisten ammattialojen koulutusammateissa. Jo vuoden 1948 
keväällä aloitti toimintansa koetehtävien ja opetusvälineiden 
kehittämispaikka (PAL) vaihtamalla koetehtäviä teknisten am-
mattialojen koulutusammateille 11 teollisuus- ja kauppakamarin 

välillä Baden-WUrttembergin osavaltiossa. 

Kun vuoden 1969 ammattikasvatuslaki (BbiG) aiheutti vastuuorganisaa-
tioille kokeiden toimeenpanosta aiheutuvien kustannusten lähes kolminker-
taistumisen, oli pakko ryhtyä koetoiminnan laajaan rationalisoimiseen. Etu-
alalla oli tällöin koetehtävien kehittäminen ja kokeiden arviointi. 

Tämän lisäksi julkisuudessa tulivat tunnetuiksi tieteellisten tutkimusten 
tulokset senaikaisten koemuotoj en puutteellisuudesta sekä yleinen vaatimus, 
että kokeiden tulee olla korostetummin havainnollistavia. Myös PISA-tutki-
mus vuonna 2002 vahvisti nämä tulokset. Koetulosten läpinäkyvyys, objek-
tiivisuus ja vertailtavuus ovat valtakunnallisesti järjestettyjen kokeiden avul-
la varmistettavissa paremmin koko liittotasavallan alueella. 

1 Dipl. ekon. Jörgen Siegle toimii PAL:n johtajana. Dipl. ins. Anette Jacob toimii ZFA:n 
toimitusjohtajana. Yli-ins. Teuvo Ellonen on tämän kirjan toimittaja. 
2  PAL — Priifungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (Koetehtävien- ja opetusväli-
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Liikenne, kuljetus 

Teolliset erikoisammatit 

Nahka, tekstiili, vaatetus 

Puu 

Kemia, fysiikka, biologia 

Rakennus, kivi, maa 

Sähkötekniikka 

Nykyisin kaikki teollisuus- ja kauppakamarit hankkivat PAL:n kehittämät 
koetehtäväsarj at teknisten ammattialoj en koulutusammateille. Viime vuosi-
na on PAL:n työohjelmaa laajennettu jatkuvasti. Nyt PAL kehittää väli- ja 
päättökokeiden koetehtäviä 115 teknisten ammattialojen koulutusammatil-
le tai opintolinj alle koulutusaloilla, jotka on esitetty seuraavassa piirroksessa, 
ja josta käy ilmi myös niiden jakautuma. 

Muut 

Metallitekniikka 

Lakiin perustuvat kokeet 

Ammattikasvatuslaki BBiG säätää, että jokaisen koulutettavan on suo-
ritettava välikoe koulutuksen aikana, sekä päättökoe ammatillisen 
koulutuksen lopussa. Molemmat kokeet koostuvat periaatteessa käy- 

tännön kokeesta ja kirjallisesta kokeesta. Useimmissa tapauksissa PAL kehit-
tää koetehtäviä kumpaakin kokeen osaa varten niille ammateille tai opinto-
suunnille, jotka kuuluvat PAL:n toiminnan piiriin. 

Päättökokeen käytännön osassa teknisten ammattialoj en koulutusamma-
teissa kokeeseen osallistujan täytyy valmistaa koekappaleita ja/tai suorittaa 
työkokeita. Sisällöllisen rakenteen perustana ovat koulutusasetuksen koe-
vaatimukset sekä koulutussuunnitelman perusteet. 

Päättökokeen kirjalliselle osalle asetus määrää kokeen neljässä aineessa: 
• teknologia 
• tekninen matematiikka 
• työnsuunnittelu tai ammattialasta riippuen kytkentä- ja 
toiminta-analyysi 
• talous- ja yhteiskuntaoppi. 
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Sisällöllisen kehyksen määräävät koulutusasetuksen koevaatimukset ja 
koulutussuunnitelman perusteet sekä opetusministerikonferenssin opetus-
suunnitelman perusteet. 

Viime vuosina on keskustelu koetoiminnan perustavaa laatua olevasta ra-
kenteellisesta uudistuksesta saanut konkreettisia muotoja. Täten esimerkiksi 
teknillisen piirtäjän koulutusammatissa pannaan toimeen integroitu koe. Se 
merkitsee, että käytännön ja kirjallinen koe suoritetaan projektityön yhtey-
dessä samanaikaisesti. 

Elokuusta 2002 lähtien on koeasetuksella säädetty niin sanotusta piden-
netystä päättökokeesta. Se muodostuu kandesta osasta, jotka ovat ajallisesti 
erillään. Ammattikasvatuslain mukaisen välikokeen sijasta n. 20 kuukauden 
aikana suoritetaan päättökokeen osa 1. Osa 2 suoritetaan koulutusajan lo-
pussa. Molemmat osat yhdessä muodostavat päättökokeen kokonaistuloksen. 
Kumpaakaan osaa ei kuitenkaan sertifioida erikseen. 

PAL:n ja sen 
ammattialatoimikuntien 
suorittama koetehtävien 
kehitystyö 

Tärkeä seikka koetehtävien hankinnassa on kaikkien koulutukseen 
osallistuvien osallistuminen. Niinpä Stuttgartin alueen teollisuus- ja 
kauppakamarin sekä Saksan ammattiliittojen keskusliiton välillä on 

tehty sopimus yhteistyöstä PAL:n ja DGB:n välillä. Tältä pohjalta perustet-
tiin päätoimikunta teollisuus- ja kauppakamareiden sekä ammattiliittojen 
edustajista, joka tekee suosituksia koetehtävien valmistamisen periaatteelli-
sista kysymyksistä. 

Koetehtävien kehittelyä ja niistä päättämistä varten PAL on perustanut 
ammattialatoimikuntia, joissa on tavallisesti 9 jäsentä. Yhdenmukaisesti am-
mattikasvatuslain §37 mukaan, joka koskee koetoimikuntia on ammattiala-
toimikuntien jäsenmäärä vähintään 3 ja enintään 12. Jokaiseen ammattiala-
toimikuntaan kuuluu sama määrä työnantajien ja työntekijöiden valtuutta-
mia jäseniä sekä ammattikoulujen opettajia. 

PAL:n ammattialatoimikuntien jäsenten täytyy olla tehtäväkenttänsä ko-
ekysymysalueiden asiantuntijoita sekä sopivia yhteistyöhön koetoiminnan 
piirissä. Työskentely toimikunnassa on luonteeltaan luottamustehtävä. 

Ammattitoimikunnan paikkojen jakaantuminen osavaltioittain riippuu 
kussakin koulutusammatissa osavaltioittain kirjattujen oppisopimusten mää- 
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rien suhteellisesta jakaantumisesta. Työnantajien ja ammattikoulujen opet-
tajien valtuutetuista tekee ehdotuksen osavaltioiden teollisuus- ja kauppaka-
mareiden työvaliokunta. Työntekijöiden valtuutetuista ehdotuksen tekee 
DGB:n liittotasavallan johtokunta. 

PAL:n ammattialatoimikuntien päätehtävät ovat: 
• kirjallisten ja käytännön koetehtävien valinta, kehittäminen ja 
luonnoksenteko väli- ja päättökokeita varten 
• kokeiden laajuuden ja syvyyden määrittely yksittäisten ammatillisten 
kelpoisuuksien osalta 
• tehtäväehdotusten kriittinen läpikäynti 
• tehtävien asettaminen kokeiltavaksi tai koerakentaminen tarkoitukse-
na varmistaa kokeiden läpivientimandollisuus (laadunvarmistus) 
• koetehtävistä päättäminen ja 
• tilastollisten koetulosten tulkinta ja kannanotto kokeisiin tavoitteena 
tulevan kokeen optimointi (laadun optimointi). 

Päätoimiset PAL:n projektipäälliköt organisoivat koetehtävien kehitys-
työtä, avustavat ammattialatoimikuntia ja pitävät huolta välttämättömästä 
koepalvelusta, jota teollisuus- ja kauppakamarit odottavat. Tämän ohella 
vaatii koetehtävien yhtenäisyys luonteen, laadun ja tason suhteen jatkuvaa 
ammattialatoimikuntien työn koordinointia. Täten projektipäälliköt tekevät 
suuressa määrin esityön käytännön ja kirjallisten kokeiden jatkuvaksi edel-
leen kehittämiseksi, jolloin kokeiden tilastollista hyväksikäyttöä pidetään 
erittäin merkityksellisenä. Tärkeää on että: Projektipäälliköt eivät itse ke-
hittele mitään koetehtäviä. 

Ammattialatoimikuntien 
työn organisointi 

Koetehtäväsarj at tuotetaan kuusiportaisessa prosessissa: 
1. Ammattialatoimikuntien jäsenet saavat toimeksiannon uusien koeteh-
tävien kehittämiseen 
2. Valmistellut tehtävät valikoidaan toimikunnassa ja — jos ne vastaavat 
vaatimuksia — ne hyväksytään alustavasti jatkokäsittelyyn 
3. Asianomainen projektipäällikkö ja PAL:n CAD-tiimi saattavat hyväk-
sytyt tehtäväluonnokset kokeisiin sopivaan ja normien mukaiseen muo-
toon. Tämän vaiheen PAL suorittaa oleellisilta osin toimitustyönä. 
4. Ammattialatoimikunnan jäsenet saavat nämä asiakirjat tarkastettavak-
seen, testausta/koerakentamista sekä kannanottoa varten 
5. Ammattialatoimikuntien lausuntojen avulla PAL valmistelee asiakirjat 
toimikunnan seuraavaa kokousta varten. 
6. Seuraavassa toimikunnan istunnossa tapahtuu tehtävien lopullinen hy-
väksyminen. 	 161 



Projektipäälliköt valmistelevat toimikuntien kokoukset siten, että ko-
kouspäivänä päästään suurimpaan mandolliseen tehokkuuteen. Tämä tar-
koittaa, että toimikunnan kokouksessa: 

• hyväksytään työn alla ollut koe 
• keskustellaan seuraavasta kokeesta 
• hahmotellaan sitä seuraavaa koetta. 

Tämän työskentelymenetelmän on havaittu voimaperäistävän toimikun-
tatyötä ja johtavan nopeammin optimaalisiin koetehtäviin. 

Koetehtäväsarjojen 
kehittäminen 

Käytännön kokeen tehtäviä varten PAL:n ammattialatoimikunnat ke-
hittelevät joka koetta varten uudet tehtävät niin, että kokeisiin osal-
listujat ovat jokaisessa kokeessa uusien tilanteiden edessä. Myös kir- 

jallisen kokeen esseeluontoiset tehtävät työnsuunnittelun sekä kytkentä- ja 
toimintoanalyysin oppiaineissa suunnitellaan jokaista koetta varten uudel-
leen. Ainoastaan kootessaan aineistoa kirjallisen kokeen sidottuun osaan toi-
mikunnat käyttävät hyväkseen koetehtävistä kerättyä varastoa. 

Painotyo 
ja lähetys 

y
hteistyössä kaupallisen partnerimme, Dr. Ing. Paul Christiani GmbH 
& Co. KG, Technisches Institut fiir Aus- und Weiterbildung nimisen 
yrityksen kanssa painetaan ja lähetetään asiakkaille noin 450.000 ko- 

etehtäväsarjaa kirjallisia ja käytännön väli- ja päättökokeita teknisten am-
mattialoj en koulutusammateissa. 

Tulevaisuuden 
haasteet PAL:lle 

V iime vuosina ovat juuri tekniset koulutusammatit kaikista koulu-
tusammateista olleet voimakkaimmin uusien koerakenteiden uudis-
tusten kohteena. Esimerkkeinä mainittakoon integroidut kokeet ja 

pidennetyt päättökokeet. Näiden suhteen näemme nykyisin suurimmat haas-
teet PAL:lle ja sen ammattialatoimikunnille. Muita tehtäväalueita ovat: 

• yhtenäisten projektiluonteisten kokeiden laadinta 
• toiminto- ja prosessiluonteisten kokeiden rakentaminen 
• yritysten vaatimusten laajemmasta integroimisesta kokeisiin 
• mallikokeilujen ja projektien läpivienti 
• koekustannusten edelleen alentaminen laadusta tinkimättä. 
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Bundesverband 
Druck und Medien 

Liittotasavallan 
paino- ja media-alan liitto 

Wiesbaden 
14 työnantajapuolen edustajaa 

Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft, 

Fachbereich Medien 
Yhdistynyt palvelualojen työntekijäin 

liitto, ammattiala media 
Berlin 

14 työntekijäpuolen edustajaa 

, 

Sopimus ammattikasvatuksen 
edistämisestä 

paino- ja mediateollisuudessa 

Heidelberg 

Koetehtäväpalvelu 
Saksan paino- ja mediateollisuudelle 
(Anette Jacob) 

ZFA — Paino- ja media-alan 
ammattikasvatuksen 
keskustoimikunta 

Paino- ja media-alan ammattikasvatuksen 
keskustoimikunta — ZFA 

Koetehtävätoimikunnat 

noin 180 jäsentä 

Erityisen korkeatasoisella ammatillisella koulutuksella on Saksan kirja-
paino-teollisuudessa pitkät perinteet. Jo vuonna 1920 työmarkkina-
osapuolet vahvistivat yksityiskohtaisesti sopimuksessa "Oppipoikajär- 

jestys Saksan kirjapainoalalle", mitkä kyvyt on hankittava menestyksellises-
sä koulutussuhteessa. 
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Vuonna 1949, jo ennen Saksan liittotasavallan perustuslain hyväksymis-
tä, silloiset "Graafisten liittojen työyhteisö" ja "Paino- ja paperialojen työvä-
en liitto" perustivat keskustoimikunnan (ZFA) painoteollisuuden alalle. Vuo-
desta 2001 lähtien sen nimi on "ZFA paino- ja media-alan ammattikasva-
tuksen keskustoimikunta", jolloin myös nimestä on tunnistettavissa kehitys 
paino- ja media-alaksi. Tämän työntekijöiden ja työnantajien edustajista 
koostuvan toimikunnan tulisi luoda tärkein edellytys painoteollisuuden kas-
vulle ja kilpailukyvylle: 

Huippupätevä jälkikasvu — koulutuksen avulla - , joka jatkuvien teknisten muu-
tosten aikakaudella kykenee aina pysymään kehityksen mukana 

Nykyiset työmarkkinaosapuolet, Liittotasavallan paino- ja media-alan liit-
to (BVDM) ja Yhdistynyt palvelualoj en työntekijäin litto,ammattiala media, 
taide ja teollisuus (ver.di) sitoutuvat sopimuksella paino- ja media-alan am-
matti-koulutuksen edistämisestä: 

• ratkaisemaan yhdessä ammatillisen koulutuksen ammatilliset 
kysymykset 
• saamaan aikaan liittotasavallassa yhteiset koetehtävät paino- ja 
mediateollisuuden koulutusammateille. 

Jo 53 vuotta yhteisiä 
koetehtäviä liittotasavallassa 

S aksan liittotasavaltaa koskevien yhtenäisten koetehtävien laadinta kai-
kille paino- ja mediateollisuuden koulutusammateille kuuluu kandesta 
syystä ZFA:n tärkeimpiin asioihin: 

• jokaisen koulutuksen laadun määräävät lopullisesti siihen kuuluvat 
koetehtävät, 
• yhtenäiset koetehtävät ovat tärkeä edellytys tasa-arvoon koulutuksessa 
ja myöhemmässä työelämässä. 

Hyviä koetehtäviä on tosin vaikea saada tuotetuksi. Koetehtävien sisällön 
tulee seurata jatkuvasti käytännön elämän teknistä ja taloudellista kehitystä. 

Joka vuosi ZFA laatii satoja uusia koetehtäviä väli- ja päättökokeisiin noin 
20.000 koulutettavalle kandeksassa koulutusammatissa, jotka ovat: 

• Mediengestalter far Digital- und Printmedien 
• Drucker 
• Siebdrucker 
• Buchbinder 
• Kartograph 
• Verpackungsmittelmechaniker 
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Koetehtävien toimitus 
83 teollisuus- ja 

kauppakamarille 
sekä 

56 käsityökamarille 

Työnantajan 
edustajat 

Työntekijöiden 
edustajat 

bvdm 
nimittää 

KM 
nimittää 

ver.di 
nimittää 

Koe- 
tehtävien 
laatijoiden 

nimitys 

ZFA 
Koetehtävä- 
toimikunnat 
kandeksalle 
ammatille 

Koe- 
htävien 

laatijoiden 
hakeminen 

Mediengestalter fiir Digital- und Printmedien on koulutusammattina otettu 
käyttöön 1998 ja siihen on yhdistetty kaikki siihen astiset painotyön esivalmis-
teluvaiheet. Niiden lisäksi on tullut mukaan myös muita sisällöllisiä lisäyksiä. 
Mediengestalter för Digital- und Printmedien — koulutusohjelmassa on neljä 
opintosuuntaa: Medienberatung, Mediendesign, Medienoperating ja Medien- 
technik. 

(toim. huom.: saksalaiset ja suomalaiset alan ammattinimikkeet eroavat osittain sisällöltään ja 
nimikkeiltään toisistaan, joten kaikille edellä mainituille ei ole suomenkielistä vastinetta). 

Tämän tehtävän suorittavat ZFA:n edellä mainittuihin ammatteihin erikois-
tuneet koetehtävien laadintaa varten perustetut toimikunnat. Niissä on kulloin-
kin 3 — 9 ammattihenkilöä joka ammattia tai ammatin opintosuuntaa kohti. Toi-
mikuntien jäsenet nimitetään ammattikasvatuslain perusteella aina viideksi vuo-
deksi kerrallaan. 

bvdm 	Liittotasavallan paino - ja media -alan liitto, Wiesbaden 	IHK 	Teollisuus - ja kauppakamari 
DHKT 	Saksan käsityökamaripäivät, Bonn 	 KM 	Opetusministeriö 
DIHK 	Saksan teollisuus- ja kauppakamaripäivät, Bonn 
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ZFA ei toimi, kuten muut koetehtäviä laativat laitokset Saksassa, mihin-
kään kamariin liitettynä institutiona. Sen molemmat ylläpitäjät ovat työmark-
kina-osapuolet ver.di ja bvdm. 

Kokeita toimeenpanevat laitokset ovat kuitenkin teollisuus- ja kauppaka-
marit sekä käsityökamarit. Näiden laitosten käyttöön ZFA laatii ja myy koeteh-
täväsarjat ohjeineen ja liitteineen. Kamarien kattojärjestöjen DIHK:n ja 
DHKT:n kanssa ZFA on tehnyt sopimuksen näiden koetehtävien tuottamisesta. 

Mannheimin teollisuus- ja kauppakamari on ZFA:n "johtokamari". Se suo-
rittaa ZFA:n toimeksiannosta alueellisesti lähimpänä kamarina koetehtävä-toi-
mikuntien kokoamisen työmarkkinaosapuolten yhdenvertaisuuden pohj alta. 
Tehtävään kutsutut kamarit ovat tosin puolestaan ZFA:n yhteistyöosapuolia. 

ZFA:n sijaintipaikka on ollut 33 vuotta Heidelbergissä. Siellä tapahtuvat 
myös lähes kaikki koetehtävätoimikuntien istunnot. Toimikuntien jäsenet ovat 
koko liittotasavallan alueelta, siis Kielistä Miincheniin ja Aachenista Dresde-
niin. Vuonna 2003 ZFA muuttaa toimipaikkansa Heidelbergista Kasseliin. 

ZFA — koetehtävänormiston taso on tunnustettu kansallisesti ja kansainvä-
lisesti. Tämän varmistamiseksi ZFA tarvitsee päteviä, joustavia ja tehtävään 
valmiina panoksensa antavia henkilöitä. Ammattialan monet mestarit ovat 
mieltäneet aina toimikunnissa tapahtuvan toiminnan haasteeksi ja henkilö-
kohtaisesti rikastuttavaksi. Näin valtakunnallisesti yhtenäiset kokeet eivät ole 
koskaan sitten vuoden 1949 joutuneet vaaraan. 
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koulutusasetus- 
ehdotuksen 
kehittäminen 

koulutussuunnitelma 
perusteet- 

ehdotuksen 
kehittäminen 

Yhteiset kokoukset 

Koulutusasetus- ja 
koulutussuunnitelman 
perusteet-ehdotuksen 

yhteinen 
lukkoonlyönti 

Menetelmä koulutusasetusten ja koulutussuunnitelmien 
perusteiden tuottamiseksi ja päätöksenteoksi 

Aloitekeskustelu: 
koulutuspoliittisten reuna- 

ehtojen määritys 

Projektianomuksen valmistelu 

Osavaltioiden toimikunnan 
kannanotto 

Liittovaltion 
asiantuntijoiden 

kokoukset 

Projektipäätös 
koordinointitoimikunta 

Osavaltion 
asiantuntijoiden 

kokoukset 

Päätös osavaltioiden 
toimikunnassa 

Päätös päätoimikunnassa 

Päätös koordinointi- 
toimikunnassa 

Tiedottaminen ja 
julkistaminen 

Koulutusasetukset ja 
koulutussuunnitelman perusteet 

ZFA on asettanut tavoitteekseen paino- ja mediateollisuuden koulutuk-
sen edelleen kehittämisen. Tästä syystä ZFA:n asiantuntijat seuraavat 
tarkoin digitaalisen painotekniikan kehitystendenssejä. Tulokset hyö- 

dynnetään käytäntöön koulutuksen kehittämistyön avulla, jossa ZFA: 
• osallistuu koulutusasetusten edelleen kehittelyyn tiiviissä yhteistyössä 
liittotasavallan ammattikasvatusinstituutin (BIBB) sekä yritysten ja 
ammattikoulujen koulutusasiantuntij oiden kanssa 
• työskentelee yhdessä opetusministerikonferenssin (KMK) kanssa 
koulutussuunnitelman perusteiden laatimisessa 
• laatii suosituksia koulutussuunnitelman perusteiksi jatkokoulutusta 
varten 167 



• tekee käytännöstä saadun kokemuksen pohjalta suosituksia ammattiin 
valmistavia koulutusohjelmia varten 
• ohjaa yksittäisten teollisuus- ja kauppakamareiden sisällä toimivia am-
mattialakohtaisia toimikuntia vastavuoroisen kokemusten- ja tiedotus-
vaihdon käynnissä pitämiseksi. Nämä ammattialakohtaiset toimikunnat 
ovat erityisen tärkeitä ZFA:n työn tehokkuudelle ja nopeudelle. 

Paino - ja media -alan Abc 
Jotta alalle koulutettavat — eivätkä pelkästään he — voisivat päästä katso-

maan kirjavaa ja monipuolista, myös oman toimintapiirinsä ulkopuolista pai-
noalan maailmaa, julkaisi ZFA jo vuonna 1954 ensi kerran painoalan lehti-
sen "Druck-Abc". Kuten nimi lupasi, siinä oli ammatillista ja viihteellistä 
luettavaa A:sta Ö:hön. 

Nykyinen paino- ja media-alan "Druck- und Medien-Abc" ei palvele yk-
sittäisiä koulutusammatteja, vaan kokonaisuutta. Sen takia aikakauslehti tie-
dottaa paino- ja mediatekniikan jatkuvassa kehityksessä tapahtuvista muu-
toksista koulutus- ja koetoiminnan kysymyksissä ja kaikesta muusta, mitä 
paino- ja media-alalla täytyy tietää. Lehti ilmestyy nykyisin suunnilleen ker-
ran vuodessa ja se jaetaan maksutta ammattikoulujen kautta alan koulutetta-
ville. Kouluttajat saavat lehden joko osavaltioiden paino- ja media-alan liit-
tojen tai osavaltioiden työntekijäliittojen kautta. Tutkintotoimikuntien jä-
senet voivat saada sen kamareiden kautta. 

Päättökokeet ja 
koetehtävien valmistus 
suomalaisasiantuntijoiden 
kiinnostuksen kohteena (T. Ellonen) 

Päättökokeiden 
toimeenpano 

S uomen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen keskusvirastoina 
toimineet ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus lakkautettiin ja nii-
den toimialojen palvelemiseksi perustettiin opetusministeriön alaisek- 

si asiantuntij avirastoksi opetushallitus 25.1.1991. Uudelle virastolle raken-
nettiin lainsäädäntöön nojautuva tehtävänkuvaus. Aikaisempien virastojen 
voimakkaasti hallinnollinen luonne katosi uuden lainsäädännön myötä ja 
opetushallitus sai kehittämisviraston painotuksen. Yhdeksi tärkeäksi kehittä-
misen painopistealueeksi tuli opetuksen arvioinnin kehittäminen. Tässä tee-
massa merkittävän kiinnostuksen kohteeksi tulivat päättökokeet. 
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90-luvun alussa haluttiin hankkia myös ulkomailta kokemuksia siellä ta-
pahtuvasta arviointityöstä. Eräs tällaisista opintomatkoista suoritettiin Ham-
puriin tammikuussa 1993. Opintomatkan ohjelman laati Hampurin kauppa-
kamari, joka vastaa Hampurin alueella päättökokeiden suunnittelusta, toi-
meenpanosta ja niiden arvostelusta. Matkalle osallistuivat tämän artikkelin 
kirjoittajan lisäksi yli-insinööri Markku Lappalainen ja ylitarkastaja Pirjo 
Heikkilä opetushallituksesta, asiamies Ossi Jalonen Autoalan työnantajalii-
tosta, ammattikoulutussihteeri Pekka Porvali Metallityöväenliitosta sekä leh-
torit Pekka Takala Porin teknisestä ammattioppilaitoksesta ja Alpo Vuori 
Keski-Suomen ammattioppilaitoksesta. 

Saksassa talvikauden päättökokeet pidettiin valtakunnallisesti tuona vuon-
na 25. — 29.1. Opintomatkamme käsitti tästä kolme ensimmäistä päivää, jol-
loin suoritettiin päättökokeeseen kuuluvat käytännön osiot. Ryhmämme jaet-
tiin ammatillisten alojemme mukaan kokeiden suorituspisteisiin: 

• E.C.H. Will GmbH, paperinjalostuskoneita valmistava yritys. 
Lisäksi tutustuminen Staatliche Gewerbeschule Maschinenbau — nimiseen 
ammattikouluun, jossa oppilaat olivat saaneet teoriaopetuksen. 
• HEW-Fabrik, teollisuuselektroniikkayritys. Lisäksi tutustuminen 
Deutsche Lufthansa AG:n laitoksiin sekä Berufsförderungswerk — nimiseen 
uudelleenkoulutuskeskukseen. 
• Hamburger Ausbildungszentrum, jossa järjestettiin käytännön päättöko-
keet automekaanikoille. Lisäksi tutustuminen Staatliche Gewerbeschule 
Kraftfahrzeugtechnik — nimiseen ammattikouluun, jossa oppilaat kävivät 
teoriaopetuksessa. 

Lisäksi kaikki ryhmän jäsenet kävivät yhdessä Hampurin kauppakamarin 
järjestämässä tiedotustilaisuudessa. 

Matkan aikana perehdyttiin duaali-järjestelmään kuuluvan päättökokeen 
käytännön osaan teollisuusmekaanikon (kone- ja järjestelmätekniikka), teol-
lisuussähköasentaj an (laitetekniikka) ja automekaanikon koulutusammateissa. 
Seuraavassa käsitellään ainoastaan teollisuusmekaanikon päättökokeen kul-
kua. 

Teollisuus- ja kauppakamareiden (tässä tapauksessa Hampurin kauppaka-
marin) nimittämien tutkintotoimikuntien toiminnan keskeinen periaate on, 
että oppilaan omat kouluttajat eivät saa osallistua omien koulutettaviensa ko-
keiden valvontaan eikä koetulosten arvosteluun. Niinpä teollisuusmekaani-
kon kokeissa esimerkiksi E.C.H. Will GmbH:n oppilaat menivät kokeisiin 
Blohm & Voss AG:n telakalle. Vastaavasti E.C.H. Will:in oppilastyöpajassa pi-
dettyihin kokeisiin osallistui 10 oppilasta seitsemästä pienehköstä metallialan 
yrityksestä. 
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Yksi työkoe Kanden koe-esineen 
valmistus 

Aika: korkeintaan 3 h 
Painotus: korkeintaan 30% Aika: yhteensä kork. 11 h 

Painotus: vähintään 70% 

Työkoe 

Rakenne 
ryhmän 
säätö ja 
kokeilu 

Käytännön koe 

Teollisuusmekaanikko 
Kone- ja järjestelmätekniikka 

joko 	 tai 

Koe-esine 1 

Mekaaninen 
rakenneryhmä 

Aika: 9,5 h 
Painotus: 70% 

Koe-esine 2 

Pneumaattinen 
ohjaus 

Aika: 1,5 h 
Painotus: 30% 

Työkoe 

Vianetsintä 
sähköpneumaat- 

tisesta tai 
sähköhydraul. 
ohjauksesta 

Aika: 2 h 
Painotus: 100% 

Aika: 3 h 
Painotus: 100% 

Edellä mainittuun teollisuusmekaanikon päättökokeeseen osallistunut 10 
oppilaan ryhmä oli kutsuttu yhteiseen aloituspalaveriin yrityksen oppilastyö-
pajan luokkaan 25.1.1993 klo 7.00. Kaikki viisi tutkintotoimikunnan jäsen.- 
tä olivat paikalla samoin kuin meidän kolmijäseninen ryhmämme. Toimi-
kunnan puheenjohtaja totesi kokeisiin osallistujat, esitteli valvojat, selosti 
kokeen aikataulun ja jakoi jokaiselle kokelaalle PAL:in toimittamat koeteh-
täväasiakirjat. Tämän jälkeen kokelaat siirtyivät oppilastyöpajaan. Koeteh-
tävät sisälsivät mittausta erilaisilla konepajatekniikkaan kuuluvilla mittalait-
teilla, sorvausta, porausta, kierteiden tekoa, jyrsintää, viilaamista ja sovitus-
ta. Työpajan sorveille ja jyrsinkoneille oli nimetty yrityksen omista oppilais-
ta tekniset avustajat, jotka tunsivat koneet ja avustivat kokelaita konetöissä. 

Kone- ja j ärj estelmätekniikan opintosuunnan teollisuusmekaanikon käy-
tännön koe muodostuu useasta osasta. Seuraavassa kaaviossa on esitetty nämä 
osiot, niihin käytettävissä oleva aika ja kunkin osion arvostelussa käytettävä 
painotuskerroin. 
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Kaikkien kokeeseen kuuluvien osioiden yhteisaika on 14 tuntia. Koe on 
kaksipäiväinen, ja kolmantena päivänä tapahtuu arvostelu. PAL:n toimitta-
mat koeasiakirjat sisältävät paitsi kokelaalle annettavat koetehtävät piirus-
tuksineen ja muine tarvittavine liitteineen, myös omat lomakkeet tutkinto-
toimikunnalle arviointia varten. Koetehtävät on pyritty laatimaan siten, että 
arvostelussa voitaisiin tukeutua mandollisimman paljon objektiivisiin kritee-
reihin, esimerkiksi mittaustuloksiin. Pisteitä annetaan tehtävästä 0 — 10:een. 
Jos valmistetussa työkappaleessa mitta on oikein, siitä saa 10 pistettä, jos se 
on väärä, 0 pistettä. 

Suomalaisia koetehtävien 
tuotantoon tutustumassa 

S amalla kun koko saksalainen päättökoeprosessi oli oppimistulosten ar-
vioinnissa kiinnostuksen kohteena, nousi esille kysymys päättökokei-
den koetehtävien tuottamisesta. Lisäpontta tähän antoi 1.5.1994 voi- 

maan tullut ammattitutkintolaki. Vaikka tämä laki koskee aikuiskoulutusta ja 
sen piirissä toimeenpantavia näyttökokeita, katsottiin aiheelliseksi tutkia 
mitä oppia on saatavissa nuorisoasteen päättökokeiden koetehtävien tuotta-
misesta aikuisten näyttökokeiden järjestelyihin. 

Opetushallituksen silloinen pääjohtaja Vilho Hirvi, aikuiskoulutuksen yli-
johtaja Timo Lähdesmäki ja artikkelin kirjoittaja tekivät 29-30.11.1993 mat-
kan Stuttgartiin ja Konstanziin tutustuakseen Saksan ammatillisen nuoriso-
asteen koulutuksen väli- ja päättökokeiden kehitystyöhön sekä koetehtävien 
tuotantoon. 

Stuttgartin alueen teollisuus- ja kauppakamarin yhteydessä toimivassa ko-
etehtävien- ja opetusvälineiden kehittämisyksikössä (Pröfungsaufgaben- und 
Lehrmittelentwicklungsstelle PAL) toimintaa esittelivät silloinen laitoksen 
johtaja Gerhard Luedtke ja diplomi-insinööri Walter Gensel. Saimme myös 
kuulla, että PAL:n ohella, joka laatii teknisten ammattialojen koetehtävät, 
maassa on kaksi muuta vastaavaa koetehtävien tuottamiseen erikoistunutta 
instituutiota. Toinen, ZFA (Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und 
Medien) on Heidelbergissa hoitaen paino- ja media-alan koetehtävät, ja toi-
nen AkA (Aufgabenstelle fiir kaufmännische Abschluss- und Zwischen-
priifungen) toimii Niirnbergissä ja hoitaa kaupallisten alojen koetehtävät. 

Toinen tutustumiskohde oli Konstanzissa sijaitseva PAL:n yhteistyöyhtiö 
Dr. Ing. P. Christiani GmbH & Co. KG. Technisches Institut fiir Aus- und 
Weiterbildung. Tällä noin 80 henkilöä työllistävällä kustantamolla on kolme 
päätoimialaa: duaali-ammattikoulutusjärjestelmän väli- ja päättökokeiden 
painotyön esivalmistelu PAL:n kanssa, tilausten käsittely, koetehtävä- ja oh- 
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jepapereiden painaminen, varastointi, lähetyskuntoon saattaminen ja toimi-
tus. Toisen tehtäväkentän muodosti etäopetusmateriaalin tuottaminen ja 
kolmannen komponentti- ja tarvikevarasto. Tästä varastosta kamarit voivat 
tilata kokeita varten tarvikkeita (kuten ruuveja, aluslevyjä, jousia, sokkia, 
elektoniikan komponentteja jne.) samanaikaisesti kirjallisen koemateriaalin 
kanssa PAL:n kautta. Varastossa on myös puolivalmisteita (levyjä, akseliai-
hioita jne.) käytännön kokeissa valmistettavia osia varten. 

Christiani-kustantamo pitää yllä myös PAL:n koetehtäväpankkia. Tehtä-
väpankista ammattialakohtaiset koulutustoimikunnat voivat koota esimer-
kiksi teoriakysymyksiä koskevaa sisältöä, ja laatia toisaalta uusia tehtäviä, 
jotka viedään pankkiin. 

Seminaari 

M atkan kokemukset osoittautuivat kiinnostaviksi Suomeen suunni-
tellun näyttökoejärjestelmän rakentamisen kannalta. Samalla ke-
hiteltiin ajatusta, että AEL tulisi toimimaan näyttökoejärjestelmän 

kehityspaikkana. Tästä syystä sovittiin PAL:n kanssa, että pidettäisiin semi-
naari, johon ottaisi osaa suurempi ryhmä suomalaisia. Tavoitteena olisi asian 
kanssa tekemisissä oleville saada yksityiskohtaisempaa tietoa PAL:n toimin-
taperiaatteista ja käytännön toiminnasta. Seminaarin jälkeen arvioitaisiin 
PAL:n mallin vahvuudet ja heikkoudet ajatellen näyttötutkintojärjestelmän 
ja mandollisesti perustutkintojen päättötöiden ja —kokeiden koordinoinnin ja 
koetehtäväpalvelujen organisoimista Suomessa. 

Seminaari pidettiin 11 — 13.4.1994 Stuttgartissa PAL:n toimitiloissa. Oh-
jelmaan liittyi myös käynti Konstanzissa Christiani-kustantamossa. Opinto-
matkaan osallistui 17 henkilöä, joista monet olivat eri koulutustoimikuntien 
jäseniä: AEL:stä Sakari Heikkilä, Maija-Liisa Hirvi, Juha Kauppila, Anne Sa-
lovaara, Matti Taanila ja Matti Uittamo, opetushallituksesta 011i Hautakos-
ki, Marketta Saarinen ja Teuvo Ellonen, Graafisen teollisuuden liitosta Lauri 
Norvio, Metallityöväen liitosta Pekka Porvali, Metsäteollisuus ry:stä Heikki 
Suomalainen, Metalliteollisuuden keskusliitosta Marja-Terttu Tanttinen, Lii-
kenneministeriöstä Pekka Tiainen, Valmet Paperikoneet Oy:stä Pentti Mä-
kinen, Jyväskylän ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta Juhani Kaarisalo 
ja Pohjois-Savon ammattioppilaitoksesta Pekka Kemppainen. 

PAL:n toimintaa esitteli laitoksen henkilöstö johtaja Luedtken johdolla 
sekä kustantamon toimintaa silloinen toimitusjohtaja Dieter Sobaczinski, 
johtaja Wolfgang Bayer ja Peter Fromm. 

172 



Muita teemaan liittyviä tapahtumia 

Oppimistulosten arviointikysymykset olivat tuolloin ja ovat olleet myös 
myöhemmin keskustelun ja mittavan kehitystyön kohteena Suomessa. Myös 
kahteen muuhun keskusinstitutioon ZFA:han ja AkA:aan , sekä muualle ul-
komaille oltiin yhteydessä. 

Näistä mainittakoon vain johtaja Lauri Norvion johtama graafisen alan 
koulutustoimikunnan 14 jäsenen opintomatka 31.8. — 4.9.1993. Isäntinä 
toimivat ekonomi Päivi Tervala Stuttgartin alueen teollisuus- ja kauppaka-
marissa, johtaja Peter Lippert Baden-Wfirttembergin Kirjapainoteollisuuden 
liitossa Ostfildernissä, herra Werner Giesa Heidelberg Druckmaschinen 
AG:ssä Wieslochissa, johtaja Arnold Jungnitsch ZFA:ssa, toimitusjohtaja 
Erich Rössle Rotopackissa ja Herra Ries Offsetdruck Niirnbergissä. • 
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Matti Taanila - Veikko 011ila' 

Näyttötutkintojen 
kehittäminen 
koulutuksen ja 
työelämän yhteistyönä 
AEL:n toiminnan yleiskuvaus 

AEL on Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n ylläpitämä koulutus-

laitos, jonka tehtävänä on järjestää henkilöstön koulutus- ja kehitys-
palveluja teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Vuonna 1922 perustetussa säätiössä ovat mukana keskeiset työmarkkina-
järjestöt, julkishallinto ja elinkeinoelämä: Akava, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö (SAK), Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT), toi-
mihenkilökeskusjärj estö (STTK), Maa- ja metsätaloustuottaj ain Keskusliitto 
(MTK), Metsäteollisuus ry, Suomen Yrittäjät, Helsingin yliopisto, Opetus-
hallitus, opetusministeriö, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kaupunki, 
kauppa- ja teollisuusministeriö sekä valtionvarainministeriö. 

Säätiön antaman tehtävän mukaan AEL järjestää yritysten henkilöstön 
koulutusta, harjoittaa toimintaansa liittyvää tutkimusta ja teknistä konsul-
tointia, antaa lausuntoja, järjestää näyttelyitä sekä kehittää opetusmate-
riaaleja ja -menetelmiä. AEL:n toiminnan perustana ovat sertifioidut laatu-, 
työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöjärjestelmät (ISO 9001:2000, 
OHSAS 18001, ISO 14001). 

Koulutustilaisuuksia on vuosittain noin 2500, ja kurssi- ja seminaarini-
mikkeitä noin 1300. Koulutustilaisuuksiin osallistuu vuosittain noin 37 000 
yritysten palveluksessa työskentelevää asiantuntijaa. 

AEL:n palveluihin kuuluvat myös yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutus-
ohjelmat, eri tekniikan alojen näyttö- sekä pätevyystutkinnot ja niihin val- 

'FL Matti Taanila toimii rehtorina ja toimitusjohtajana AEL:ssä. Veikko 011ila 
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mistava koulutus sekä oppimista tukevat tuotteet. Auttaakseen yrityksiä sel-
vittämään henkilöstönsä koulutustarvetta AEL on kehittänyt erilaisia mene-
telmiä osaamisen arvioimiseksi ja työkaluja työssäoppimisen edistämiseksi. 
Lähiopetuksen tueksi on kehitetty verkko-opetusohjelmia. 

AEL:n koulutusta tukee valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, johon 
kuuluu noin 3000 eri alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, korkeakou-
luista ja yrityksistä. Verkostolla on keskeinen rooli koulutustarpeen selvityk-
sessä, koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiantuntijaverkoston 
kautta saadaan viimeisin tieto eri alojen kehityksestä ja kehitystarpeista. 

AEL:n koulutusalueita ovat ajoneuvotekniikka ja kuljetus, automaatio- ja 
mittaustekniikka, biotekniikka, elintarvikkeet ja ravitsemus, energia- ja säh-
kötekniikka, hitsaus, NDT- ja painelaitetekniikka, informaatiotekniikka, ke-
mian- ja prosessitekniikka, kiinteistöala ja rakentaminen, kone- ja laitesuun-
nittelu, konepajatekniikka, teollisuuden kunnossapito, hydrauliikka ja pneu-
matiikka, laatujohtaminen ja -tekniikat, laboratoriotekniikka, liiketoimin-
nan ja organisaation kehittäminen, logistiikka, muoviteknologia, painovies-
tintä ja mediatekniikka, paperi-, kartonki-, sellu- ja puutuotetekniikka, puh-
distuspalveluala, tehdas- ja laitossuunnittelu, turvallisuusjohtaminen ja -tek-
niikka, valmistustekniikka, ympäristöjohtaminen ja -tekniikka. 

AEL:n koulutustilat, noin 22 000 m 2 , sijaitsevat Helsingin Malminkarta-
nossa. Koulutustilojen lisäksi koulutuksen oheispalveluja varten on hotelli ja 
ravintola. 

Näyttötutkintojen 
yleisrakenne 

S uomeen kehitetyt näyttötutkinnot perustuvat lakiin (631/1998) ja ase-
tukseen (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Ensimmäinen 
laki astui voimaan toukokuussa 1994 ja siitä alkoi nykyisten näyttötut-

kintoj en aikakausi. 

Näyttötutkinnot on kehitetty aikuisväestön ja kehittyvän työelämän tar-
peisiin. Tutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. 
Erilaisin opinnoin, työkokemuksella tai harrastuksissa hankittu osaaminen 
voidaan virallisesti tunnustaa näyttötutkinnoilla. Tutkintoihin valmistavan 
aikuiskoulutuksen koulutuspituuksia tai -laajuuksia tai työkokemusvaati-
muksia ei valtakunnallisesti säädellä. Tutkintojen suorittaminen perustuu 
aina ammattitaidon tasoa ja laajuutta todentavien työnäyttöjen antamiseen 
ja niiden työelämälähtöiseen arviointiin. 
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Näyttötutkintoja kehitetään, suunnitellaan ja järjestetään tiiviinä ope-
tusalan ja työelämän eri alueiden yhteistyönä. Käytännössä yhteistyötä teh-
dään valtakunnallisten tutkintojen perusteiden määrityksen tutkintokoh-
taisten näyttötutkintoaineistojen muun kehitystyön yhteydessä. Näyttötut-
kinnoissa keskeisessä roolissa ovat alakohtaiset tutkintotoimikunnat, joissa 
on tasapuolinen edustus kunkin alan työnantajien, työntekijöiden sekä ope-
tusalan edustajista. Useilla loilla mukana ovat vielä alan itsenäiset ammatin-
harj oittaj at. 

Tutkintotoimikunnat tekevät valikoitujen oppilaitosten kanssa sopimuk-
sia tutkintojen järjestämisestä sekä lopuksi kirjoittavat kaikille tutkintojen 
suorittaj ille todistukset. 

Näyttötutkinnoissa on kolme eri tasoa: 
1. Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavutta-
misen edellyttämät tiedot ja taidot. Tällä hetkellä ammatillinen perus-
koulutus on jaettu 52 perustutkintoon, joissa voi olla useita koulutusoh-
jelmia. Tämä tutkinto voidaan suorittaa joko koulumuotoisesti (ammatil-
linen peruskoulutus, osallistujina pääasiassa nuoret) tai näyttötutkintona. 

2. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty 
ammattitaito. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, 
että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täy-
dentäviä ja syventäviä opintoja sekä vähintään kolmen vuoden työkoke-
musta. Ammattitutkintonimikkeitä on vuoden 2003 alussa 182. 

3. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien 
hallinta. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että 
niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentä-
viä ja syventäviä opintoja sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta. 
Tämä tutkinto voidaan suorittaa pelkästään näyttötutkintona. Erikoisam-
mattitutkintoja on vuoden 2003 alussa 115 kappaletta. 

Tutkinnot on jaettu osiin työelämän tehtäväkokonaisuuksien ja ammatin 
ydintoimintoj en mukaan. Tarkoituksena on, että tutkintoon osallistujana voi 
valita itselleen tarpeellisia osia tutkintojen perusteissa kuvattujen vaatimus-
ten mukaisesti. Näyttötehtävät ja -järjestelyt suunnitellaan niin, että voit 
tehdä tutkinnon osan kerrallaan. Osia on mandollista suorittaa myös eri op-
pilaitoksiin. 

Näyttötutkinnot suoritetaan yleensä niin, että oppilaitokset järjestävät 
tutkintoon tai sen osiin valmistavaa koulutusta, jonka yhteydessä opiskelija 
osoittaa taitonsa erilaisilla näytöillä. Näyttötutkintojen järjestäjiä Suomessa 
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on arviolta 200. Sama oppilaitos voi järjes-
tää pelkästään yhden tutkinnon näyttöjä tai 
sitten hyvinkin runsaasti riippuen siitä, mil-
lainen koulutustarjonta sillä on etenkin 
kuinka moni alakohtainen toimikunta on 
tehnyt sen kanssa järjestämissopimuksen. 

Tutkintojärjestelmään on liittynyt jo 
suunnitteluvaiheesta lähtien tiivis yhteistyö 
työmarkkinajärjestöjen sekä koulutusviran-
omaisten kesken. Käytännön toiminnassa 
yhteistyö tapahtuu oppilaitosten opettajien 
sekä paikkakunnan alan elinkeinoelämän 
edustajien kesken. 

ALVAR 
on lyhenne 

sanoista 

Ammattitutkinto- 

aineiston 

laadunvarmistus 

Yhteistyömuotoja ovat käytännössä mm. 
• Tutkintojen nimistä päättäminen 
• Tutkinnoissa vaadittavan osaamisen määritykset koko maan tasolla. 
• Näyttötutkintoaineiston suunnittelu ALVARissa. 
• Alakohtaisista sovellutuksista päättäminen koko maan osalta. 
• Jäsenyydet tutkintotoimikunnissa 
• Näyttötutkintojärjestelyistä päättäminen paikkakuntakohtaisesti 
• Käytännön näyttösuoritusten arviointi. 

Näyttötutkintojen 
rinnastettavuus 

E linkeinoelämä on aktiivisesti mukana näyttötutkintojärjestelmässä. 
Eräs keskeinen todiste aktiivisuudesta on valtakunnallisten näyttötut-
kintoaineistojen suunnittelutyö. Toiminta perustettiin lähes heti asiaa 

koskevan lain tultua voimaan. Alusta lähtien keskeisin tukimuoto on ollut 
valmiiden aineistojen suunnittelu ja toimitus tutkintojen järjestäjille. Ta-
voitteena oli saada valtakunnallisten tutkintoaineistojen avulla tutkinnoille 
rinnastettavuutta sekä ennen kaikkea hyvä maine ja imago käytännön työ-
elämässä. Useat alat ovatkin myöhemmin määrittäneet tutkinnon suoritta-
misen palkkaa kohottavaksi tekijäksi. 

Toiminnan kehittyessä on tullut yhä lisää toimintamuotoja, joilla aute-
taan näyttötoiminnassa aktiivisia tahoja. Keskeisimmät uudet muodot ovat 
olleet koulutus sekä internetin välityksellä tapahtuva tiedotus ja työvälinei-
den jakelu. Toiminnalle on annettu nimilyhenne ALVAR. Se on lyhenne sa-
noista Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus. Vastaavaa toimintaa 
tekee Saksassa mm. PAL. 
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ALVARin toimeksiantaj ina ovat suomalaisen työelämän keskusjärjestöt 
molemmilta suunnilta sekä hyvin monta alakohtaista järjestöä. 

Seuraava lista kuvaa varsin kattavasti suomalaisen yhteiskunnan vaikut-
tajatahoja muutoinkin kuin ALVARin toiminnan osapuolina: 

• Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
• Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
• Työministeriö 
• Opetusalan ammattijärjestö OAJ 
• Opetushallitus 
• Suomen Yrittäjät 
• Auto- ja Konealan Unioni AKU 
• Autoalan Keskusliitto 
• Erityistoimialojen ammattiliitto ERTO 
• Metalliteollisuuden Keskusliitto 
• Metallityöväen Liitto 
• Metsäteollisuus 
• Puu- ja erityisalojen liitto 
• Palvelualojen ammattiliitto PAM 
• Palvelualojen Toimialaliitto 
• Rakennusliitto 
• Rakennusteollisuus RT 
• Suomen Kiinteistötyönantajat ry 
• Sähkö- ja telealan työnantajaliitto 
• Sähköalojen ammattiliitto 
• Viestintäalan ammattiliitto ry 
• Viestintätyönantajat VTA 
• AEL 

Edellä mainitut tahot muodostavat toimintaa johtavan elimen, neuvotte-
lukunnan, sen puheenjohtaja on ALVARin perustaja, Opetushallituksen ai-
kuiskoulutuksen linjan ylijohtaja Timo Lähdesmäki ja sihteerinä ALVARin 
käytännön toimia johtava projektijohtaja Veikko 011ila. AEL:n toimitusjoh-
taja Matti Taanila on turvannut osaltaan hyvät työskentelyolosuhteet AL-
VARille. Käytännön toimintaa on johtanut koko ajan Veikko 011ila. 

ALVARin kotipaikaksi edellä mainitut järjestöt sopivat siis edellä kuva-
tun, Helsingissä toimivan AEL:n. Sen toiminta liittyy muutoinkin työssä ole-
van henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja se lienee sektoril-
laan Suomen suurin oppilaitos. Näyttötutkintoaineiston suunnittelussa tar-
vittava asiantuntemus velvoitettiin hankkimaan koko maasta kyseisen am-
mattialan piiristä. 
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Valtakunnalliset 
näyttötutkintoaineistot 

Vanha suomalainen kansanviisaus kertoo, että samaa ruutia ei kannata 
keksiä monta kertaa. Tämä koskee ilmeisesti myös näyttötutkintoai-
neistoja. ALVARissa jo mukana olevat eri alojen osaajat tekevät niitä 

viranomaisten ohjeiden sekä vahvan ammattialaosaamisensa antamalla poh-
jalla. Suomessa näyttötutkintoja järjestetään sekä oppilaitoksissa että käytän-
nön työelämässä. ALVAR asiantuntijoineen tekee tutkintoaineistoja molem-
piin tilanteisiin. Molemmissa tapauksissa aineistoon sisältyy näyttötilannetta 
koskeva ohjeistus näytön suorittajalle, näyttösuorituksen sekä lopputuloksen 
arvioi] alle sekä koko näyttötapahtuman järjestäjälle. 

Mikäli näyttö on kyseisellä aineistolla tarkoitettu järjestettäväksi oppilai-
toksessa, on työstä asianmukainen ohjeistus, jonka perusteella näyttöjärjeste-
lyt tehdään. Tällaisista aineistoista puhutaan usein ns. tavanomaisena aineis-
tona. Mikäli näyttö tapahtuu alan yrityksessä tai laitoksessa, tehdään aineis-
toon ohjeistus siitä, millaiset työt sopivat kyseiseen tutkinnon osaan. Käytän-
nön töissä pitää tulla vastaan oikealla vaativuustasolla niitä ammattitaitovaa-
timuksia, joita työelämän edustajat ovat kyseiseen tutkinnon osaan nimen-
neet. Tällaisten aineistojen nimeksi on vakiintunut termi 'avoin näyttötut-
kintoaineisto'. 

ALVARin toiminta käynnistettiin nollatasolta lähtien vuonna 1995. Aino-
at mallit oli saatu Saksasta, sikäläisestä PALista. Alkuvaiheessa neuvoteltiin 
myös valmiiden PALin aineistojen kääntämisestä suomeksi, mutta pian ha-
vaittiin, että suomainen työelämä ja ammattialakäytännöt ovat niin paljon eri-
laisia, että oman aineistojen tuottaminen on kuitenkin järkevin vaihtoehto. 

Ensi vaiheessa haasteeksi tuli etsiä niitä henkilöitä, jotka uskaltavat ryhtyä 
tekemään aineistoja. Sellaisia henkilöitä löytyikin ja he tekivät aineistoja pel-
kästään oppilaitoksiin järjestettäviin näyttötilanteisiin. Näitä kokeiltiin Pai-
miossa ensi kerran marraskuussa 1995. Tästä saatiin myönteisiä kokemuksia ja 
työtä jatkettiin sekä ulotettiin yhä useammalle alalle. 

Jo alusta lähtien mukaan kuului mittava palautejärjestelmä, jossa aineistos-
ta saatuja kokemuksia kerättiin näyttötutkintojen järjestäjiltä, näyttöjen suo-
rittaj ilta sekä arvioij ilta. Jälkeenpäin voimme olla tyytyväisiä siihen, että tietyt 
peruslinj aukset ovat osoittautuneet toimiviksi. 

Aineistojen suunnittelussa laatua kehittävinä haasteina ovat olleet näytön 
käytännön sisällön määrittelyongelmat sekä ennen kaikkea arviointikohteiden 
ja kriteereiden määritykset maustettuna käytännönläheisillä arviointiohjeilla. 
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Vähitellen tulivat esille myös haaste 
tehdä tutkintojen rinnastettavuutta turvaa-
via työvälineitä myös yrityksissä ja laitoksis-
sa käytännön työn yhteydessä tapahtuviin 
näyttöihin. Tätä asiaa on kehitetty vuodes-
ta 1997 lähtien. 

Näyttötutkintotoiminnan yleistyessä 
sekä ALVARin kehittyessä ALVARin piiriin 
pyrki myös uusia ammattialoja sekä niitä 
edustavia järjestäjä. Uudet alat onkin paria 
poikkeusta lukuun ottamatta voitu ottaa 
kansallisen näyttötutkintoaineiston suun-
nittelutyön piiriin. 

Näyttötutkintoaineiston kehitystyössä 
on käytetty alusta lähtien voimallisesti tie-
totekniikan antamia mandollisuuksia. Toi-
minnalla on mm. omat internet-kotisivut 

osoitteessa www.alvar-projekti.fi . Keskeisempää on vielä se, että aineistojen 
suunnittelutyössä on alusta alkaen käytetty (v. 1995) tietokoneita ja tekstin-
käsittely ja mm. CAD-ohjelmia. Tekniikan kehittyessä on käytetty runsaasti 
sähköpostia ja vuodesta 2001 on pyritty lisäämään aineistojen suunnittelu-
työtä internetissä sinne tehdyssä suunnittelu-ympäristössä. Vuonna 2003 AL-
VARissa pohditaan aineistojen toimitusmandollisuuksia internetin välityk-
sellä. Keskeinen ongelma ei tässä ole toimitustekniikassa vaan toimituksesta 
tulevien maksujen perinnässä. 

Kokemuksia 
näyttötutkintoaineistojen 
suunnittelusta 

Työmarkkinajärjestöt ovat olleet alusta alkaen voimallisesti toiminnan 
takana. Tuki on merkinnyt käytännössä, että he ovat osaltaan olleet 
hankkimassa aineiston suunnittelutyöhön työelämän edustajia opet- 

tajien avuksi. Samoin Opetushallituksen tuki on ollut runsasta ja se on ta-
pahtunut sekä toiminnallisissa että taloudellisissa asioissa. 

Alkuvaiheessa joillekin muodostui sellainen virheellinen käsitys, että val-
miiden näyttötutkintoaineistojen käytön myötä paikalliselle osaamiselle ei 
jäisi sijaa. Näyttötoimintaan liittyy paljon sellaista työtä, jota ei voida tehdä 
missään muualla kuin tutkintopaikalla. Valmiina hankitut tutkintoaineistot 
vapauttavat järjestäjää sekä arvioijaa perusasioista niihin töihin, joilla koho- 

Työmarkkina- 

järjestöt 

ovat olleet 

alusta alkaen 

voimallisesti 

toiminnan 

takana. 
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tetaan koko tutkintotapahtuman laadukkuutta ja pätevyyttä. Keskeisin pai-
kallista osaamista vaativa asia on luotettava arviointi. Arvioinnissa ovat mu-
kana yhdenvertaisina toimijoina alan kouluttajia, työnjohdon edustajia sekä 
ammattialan osaaj iksi tunnustettuja työntekijöitä. 

Suomessa on runsaasti eri ammatteja ja näyttötutkintojärjestelmän erää-
nä periaatteena on se, että näyttöjä järjestetään jatkuvana virtana eri puolil-
la maata sen mukaan kuin tarvetta on. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa 
uusien aineistojen tarvetta etenkin oppilaitoksissa järjestettäviin näyttöihin. 
Aineistojen käyttäjiltä peritään aineistosta maksu, mutta se ei ole koskaan 
kattanut valmistus- ja toimituskustannuksia. ALVAR on koko toimintansa 
ajan saanut merkittävää taloudellista tukea Euroopan sosiaalirahastolta tai 
Suomen opetusviranomaisilta. 

Toiminnan ensimmäisinä vuosina kaikki eivät tiedostaneet, kuinka vaa-
tivaa työtä hyvän aineiston laadinta on. He ovat jalolla tavalla, kantapään 
kautta opiskelleet, että ALVARista saa valmiit testatut aineistot puoli-ilmai-
seksi. Valtakunnallisten tehtävien käytön myötä siirtyy myös useampi jäävi-
yteen liittyvä ongelma muistojen joukkoon. 

Monilla aloilla ALVAR järjestää myös näyttötutkintojen järjestäjien ta-
paamisia joko keskenään tai tutkintotoimikunnan kanssa. Näissä on selkiy-
tetty alakohtaisia ongelmia ja toimintatapoja. 

Työnantaja- sekä työntekijäjärjestöjen tavoitteena on, että näytöt, työ-
elämän tutkinnot ovat toisiinsa rinnastettavia suorituspaikkakunnasta riip-
pumatta. Yhä useammalla alalla keskustellaan työehtosopimusneuvotteluissa 
siitä, miten näyttötutkinnon suoritus vaikuttaa palkkaukseen. Monissa työ-
ehtosopimuksissa onkin jo maininta siitä, että ammattitutkinnon suoritus 
nostaa henkilön tuntipalkkaa ja erikoisammattitutkinto vielä lisää. Useissa 
järjestöissä samat henkilöt ovat myös ohjaamassa näyttöjen järjestäjiä AL-
VARin asiakkaiksi. 

ALVARin tukitoiminnat ovat vuosien mittaan laajentuneet. Keskeisim-
piä muotoja ovat olleet näyttötutkintoja koskeva tiedottaminen sekä koulu-
tus. Tiedotuksessa on pyritty viemään näyttöjen antamia mandollisuuksia 
koskevan tiedon mandollisimman hyvin käytännön työpaikoilla työskente-
levien tietoisuuteen. Tätä työtä olemme tehneet Euroopan sosiaalirahaston 
tukemissa projekteissa. 

Koulutuksessa olemme painottaneet näyttötutkintojen järjestämiseen 
sekä näyttöjen arviointiin liittyviä sisältöjä. Tässä suhteessa uusin palvelum-
me on ns. Näyttötutkintomestarin koulutus, jota järjestämme Hämeen am-
mattikorkeakoulun alaisuudessa. Näillä toiminnoilla on ollut yhteisenä piir-  
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teenä se, että niiden avulla pyritään edistämään uuden tutkintomuodon laa-
dullista kehittymistä ja tutkintojen yleistymistä. 

Toiminta on saanut myös kansainvälistä huomiota. ALVARissa ovat vie-
railleet monien maiden koulutuksen edustajat. Heille on kerrottu koko tut-
kintojärjestelmästä sekä valtakunnallisesta näyttötutkintoaineiston suunnit-
telutyöstä opettajien sekä alan käytännön työelämässä toimivien yhteisenä 
ponnistuksena. 

Näyttötutkintojen 
vakiintuminen 
oppilaitosten 
toiminnan osaksi 

S uomalaisessa koulutusyhteiskunnassa näyttötutkinnot ovat edelleen 
uusi asia. Viranomaiset ovat alusta alkaen omaksuneet väljän ja toi-
mintavapauksia antavan ohjata toimintaa. Tästä on ollutkin hyötyä si- 

käli, että uusi toiminta on kehittynyt vauhdikkaasti. Toisaalta siitä on ollut 
myös haittaa sikäli, että oppilaitosten toimintakulttuuri uudistuu kuitenkin 
suhteellisen hitaasti ja mm. uutta tutkintotapaa koskevat rahoitusjärjestelyt 
ovat edistyneet käytännön toimintaa hitaammin. 

Heti alusta alkaen velvoite uusien näyttötutkintojen järjestämiseksi tuli 
mukaan oppilaitosten toimintavaatimuksiin siten, että vaatimuksen tueksi ei 
tullut taloudellisia resursseja, vaan uuden työn vaatima rahoitus oli lohkais-
tava muista toiminnoista tai katteesta. Tämä aiheutti voimallista protestoin-
tia. Toisaalta uutta lainsäädäntöä koskeva tiedotus lienee jäänyt osin puut-
teelliseksi. Tämän seurauksena näyttötutkintojen todellinen järjestäminen 
käynnistyi hitaasti. Laki tutkintojen järjestämisestä tuli voimaan omaehtoi-
sen koulutuksen osalta vuonna 1994 ja vuonna 1995 näyttöihin osallistui to-
siasiallisesti noin 500 henkilöä, kun omaehtoisessa koulutuksessa oli osallis-
tujia useita kymmeniä tuhansia. 

Viranomaiset joutuivat puuttumaan tilanteeseen ja korostivat tutkintojen 
järjestämisvelvoitetta. Toimintamalli oli koko ajan ohjaava. Vähitellen näy-
töt tulivatkin yhä useamman oppilaitoksen toimintakulttuuriin mukaan ja 
ne otettiin mukaan yhtenä asiana myös koulutuksen rahoitusmuotoihin. 
Uutta rahaa näyttötutkinnot eivät ole oppilaitoksiin missään vaiheessa tuo-
neet, vaan tarvittavan rahoituksen oppilaitokset ovat joutuneet säästämään 
lisäämällä aikaisempien opintojen ja käytännön työkokemuksen perusteella 
annettavia hyväksilukuj a. 
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Edellinen koskee erilaista ammatillista koulutusta. Koko ajan on ollut 
mandollista, että työelämässä työskentelevä henkilö menee suorittamaan yh-
teiskunnan näyttötutkinnon ja saa siitä asianmukaisen todistuksen. Tutkin-
non on maksanut silloin yhteiskunta. Näitä henkilöitä on kuitenkin vuosit-
tain vain noin viisi prosenttia tutkintoihin osallistujista. 

Vaikka näyttötutkinnot onkin tarkoitettu 
tukemaan työelämän kehittymistä, eivät työn-
antajat ole kuitenkaan muutamaa poikkeusta lu-
kuunottamatta ryhtyneet kustantamaan henki-
löstölleen näyttötutkintomandollisuuksia, vaan 
rahoitus on jäänyt opetusviranomaiselle. Tämä 
työnjako tulee suomalaisesta koulutuksen rahoi-
tuskulttuurista. 

Eräänä haittana kehittymiselle on ollut val-
tiovallan rahoituksen vaihtelevuus. Ammatilli-
nen aikuiskoulutus ja sen mukana näyttötutkin-
not ovat olleet valtion talousarvion kohta, joka 
on saanut kärsiä ensimmäisten joukossa valtion 
taloustilanteen vaihteluista. Rahavaroja on vä-
lillä supistettu hyvinkin voimallisesti. Toisaalta 

niiden palautusvaiheessa työelämän keskusjärjestöt ovat osoittaneet konk-
reettisesti tukevansa näyttötoiminnan jatkamista ja kehittämistä. 

Oppilaitoksissa näyttötutkinnot ovat olleet monilla tapaa mielenkiintoi-
nen haaste ja innovaatioiden lähde. Aluksi asiantuntijoita oli hyvin vähän ja 
käytännön kokemus puuttui kaikilta. Tämän seurauksena syntyi monia so-
vellutuksia, joissa ainakin pääosin noudatettiin koko toiminnan ydinperiaat-
teita. Valitettavan usein keskeisin toimintatapojen valintakriteeri oli toteu-
tuksen halpuus. Kaikki eivät valitettavasti järjestäneet laissa tarkoitettuja 
näyttötutkintoja, vaan tekivät ääritapauksessa vain asiaan liittyvän todistuk-
sen opiskelij allensa. Tämän vuoksi viranomaiset määräsivätkin vuonna 1999 
kaikille näyttötutkintotasoille yhtenäisen ulkoasun. Samassa yhteydessä se 
antoi myös määräyksen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen todistus-
ta koskevasta erilaisesta ulkoasusta. 

Vastaavia esimerkkejä on muitakin. Alkuvuodesta 2003 keskustellaan 
mm. siitä, mitä edellytyksiä itse näyttötapahtumalle asetetaan, jotta se täyt-
täisi vaatimukset. Viranomaiset lähtevät siitä, että näytön pitää olla selkeäs-
ti erillään valmistavasta koulutuksesta, vaikka se tapahtuisikin osin samanai-
kaisesti. Keskeinen merkitys on sillä, miten ulkopuolinen arviointi toteute-
taan. Eräs näyttötutkintoj en keskeinen periaate on ollut koko ajan siinä, että 

Oppilaitosten 

toiminta- 

kulttuuri 
uudistuu 

kuitenkin 

suhteellisen 

hitaasti 
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Keskeistä 

on kuitenkin 

se, että 

osapuolet 

kokevat 

tekevänsä 

arvokasta 

työtä 

näyttösuoritusta ei arvioi se henkilö, joka on 
opettanut suorittaj alle kyseisen aihepiirin asiat. 
Useat opetushallinnon viranomaiset ovat kiel-
täneet sellaiset näyttöjärjestelyt, joissa tutkin-
toon otetaan ammattitaidon todisteeksi koulu-
tuksen yhteydessä tehdyt erilaiset harjoitus- tai 
opinnäytetöitä. Näiden yhteydessä on joko vai-
keaa tai mandotonta toteuttaa ulkopuolista ar-
viointia ja todeta työmenetelmien oikeellisuut-
ta mm. työsuojelun näkökulmasta. Samassa yh-
teydessä ilmeisesti myös todetaan, että valmis-
tavan koulutuksen opettaja ei missään tilan-
teessa saa osallistua oppilaansa näyttösuorit-
teeksi tulevien töiden tai muiden tehtävien va-
lintaan. 

Ilanduttavaa on, että oppilaitoksia ei voi 
syyttää juurikaan siitä, että ne olisivat manipu-
loineet hyväksyttäviä näyttöjä enempää kuin 
niitä oikeasti kuuluu olla. 

 

Työministeriö otti näyttötutkinnot mukaan omaan työvoimakoulutuk-
seensa loppuvuodesta 1998. 

Vuonna 2001 näyttötutkintoihin osallistui Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan 37 019 henkilöä, joista tutkintotodistuksen sai 20 709 henkilöä. 
AEL:ssä heistä näyttöihin osallistui lähes 1 000 henkilöä. Vuoden 2002 osal-
listuj amääräksi koko maassa ennakoidaan noin 45 000 henkilöä. Määrät ovat 
mittavia, sillä koulumuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaa Suo-
men vuosi-ikäluokasta noin 18 000-19 000 henkilöä. 

Yhteenvetoa 

Edellä oli esimerkkejä koko näyttötutkintojärjestelmän käyttöönoton 
ongelmista. Keskeistä on kuitenkin se, että kaikki toiminnassa mukana 
olevat osapuolet kokevat tekevänsä arvokasta työtä ja haluavat kehit- 

tää näyttötutkintojärjestelmää. Se kannustaa kehittämään yksilötasolla am-
mattitaitoa ja antaa siitä virallisen tunnustuksen, joskus jopa palkankorotuk-
senkin. Työnantajalle näyttötutkinnot ovat erinomainen välinen henkilös-
tön osaamisen kehittämiseksi ja hyvien tuotteiden, palvelujen myötä keino 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Yhteiskunnalle näyttötut-
kinnot ovat yhä keskeisempi elintason ja hyvinvoinnin turvaamisen väline. 
Ammatillista aikuiskoulutusta antaville oppilaitoksille näyttötutkintoj en jär- 
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j estäminen on yhä useammin mainosvaltti ja todistus toiminnan laajuudesta. 
Hyvin järjestetyt tutkinnot ovat myös todistus toiminnan laadukkuudesta. 

Suomessa näyttötutkintojärjestelmä on kehittynyt alakohtaisesti. Keskei-
nen kehityksen nopeuteen vaikuttava asia on ollut siinä, missä vaiheessa kun-
kin alan työmarkkinajärjestöt ovat ottaneet asian omaksensa. Viranomaiset 
ovat huolehtineet, että asiaan liittyvät puitetekijät, lainsäädäntökin mukaan 
lukien ovat olemassa. 

Valtakunnallisen näyttötutkintoaineiston suunnittelun osalta kehitystyö 
jatkuu. Jatkuvana haasteina tulevat olemaan palvelun kehittäminen yhä pa-
remmin näyttöjen laadukkuutta sekä järjestäjien tarpeita tukevaksi kuin toi-
saalta myös se, että ALVAR pystyy osaltaan huolehtimaan työelämän ja kou-
lutuksen edustajien yhteistyön jatkumisesta. • 
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Lasse Takalo' 

Ammattikorkeakoulut 
kansainvälisillä 
messuilla 

lisäarvoa 
oppimiseen 
Yleistä 

A
mmattikorkeakouluj en toiminta-ajatukseen kuuluu erityisen vah-
vasti aktiivisten työelämäyhteyksien kehittäminen ja alueen yri-
tysten, erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttami-
nen. Opetuksessa korostuu enemmän tiedon soveltaminen kuin 
tutkimustoiminta. Näin ollen eri kursseihin liittyviä harjoitus-
töitä tehdään usein yrityksille ja suuri osa opinnäytetöistäkin teh- 

dään niille. Tätä kautta eri tasoilla tapahtuva yhteistyö elinkeinoelämän kans-
sa on luonnollinen osa niin ammattikorkeakouluj en opetustoimintaa kuin sen 
palvelu- ja kehittämistoimintaakin. Paikkakuntansa messujärjestelyihin osal-
listuminen pienessä mittakaavassa on kuulunut kauan erityisesti ammattikor-
keakoulujen liiketalouden koulutusohjelman opetukseen harjoitustöiden tai 
vastaavien muodossa. Samoin kuvataiteen ja muotoilun opetusta on linkitetty 
yhteen paikallisten messuosastojen suunnittelun kanssa. 

Suomen ammattikorkeakouluj en ensimmäiset askeleet messupalvelutoi-
minnan kehittämiseksi kansainväliseen suuntaan tehtiin 1980-luvun loppu-
puoliskolla. Vuonna 1987 joukko Ylivieskan kaupungin ja lähialueen yrittäjiä 
vieraili Hannoverin teollisuusmessuilla silloisen Ylivieskan teknillisen oppi-
laitoksen (nykyisin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yk-
sikkö) johdolla. Matka liittyi yritysten "Kehittämisrengas"-projektiin, ja sen 
tarkoituksena oli etsiä yrityksille tuoteideoita sekä uusia markkina-alueita ja 
asiakkaita. 

'Kehitysinsinööri Lasse Takalo johtaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
CENTRIA:n (entinen YTOL-instituutti) kansainvälistä toimintaa ammattikorkeakoulun 

186 	Ylivieskan yksikössä. 



Hannoverin messut Suomen ammattikorkeakoulujen 
kansainvälisen messutoiminnan keskipiste 

Suomen ammattikorkeakouluverkostoa rakennettiin 1990-luvun alku-
puolella samaan tapaan kuin 70-luvulla Saksassa. Samoihin aikoihin ja eri-
tyisesti vuosikymmenen lopulla tapahtui myös messupalvelutoiminnassa mer-
kittävää kehitystä. Toiminta oli aluksi pääasiassa Ylivieskan teknillisen oppi-
laitoksen organisoimaa, ja kohteena olivat Hannoverin teollisuusmessut. Op-
pilaitos esitteli vuosittain vuodesta 1993 lähtien vuoteen 1996 saakka omal-
la näyttelyosastollaan hallissa 18 "Research and Technology" omaa osaamis-
taan sekä lähinnä Ylivieskan lähialueelta messuille lähteneiden yritysten 
tuotteita. 30 m2:n näyttelyosastot tuntuivat joskus ylikuormitetuilta, koska 
parhaana vuonna osastolla oli oppilaitoksen oman henkilöstön lisäksi henki-
lökuntaa kandeksasta pienyrityksestä. Saksan yliopistojen ja ammattikorkea-
kouluj en laajan näyttelyosastoj en verkon rinnalla olimme ensimmäinen, 
mutta huomattavan suuren kiinnostuksen kohde pohjoismaista. 

Vähitellen myös monet muut suomalaiset ammattikorkeakoulut alkoivat 
kiinnostua tämäntapaisesta kansainvälistymisestä ja messupalvelutoiminnan 
tuotteistamisesta. Näin saatiin kootuksi ensi kerran vuonna 1997 suomalais-
ten ammattikorkeakouluj en yhteisosasto, joka esiintyi Hannoverissa nimik-
keellä "Finnische Fachhochschulen". Myös tällöin kuten myöhemminkin 
suomalaisten yhteistyötä messuille osallistumista varten johdettiin Ylivies-
kasta käsin. Tällöin oli myös Keski — Pohjanmaan ammattikorkeakoulu pe-
rustettu, ja Ylivieskassa toimineet korkeamman asteen oppilaitokset, niiden 
mukana insinöörejä kouluttava Ylivieskan teknillinen oppilaitos liitetty am-
mattikorkeakoulun osaksi Ylivieskan yksikkönä. Ylivieskassa käytännön toi-
mintaa on alusta alkaen hoitanut oppilaitoksen ja myöhemmin ammattikor-
keakoulun yhteydessä toiminut kehittämisosasto "YTOL-instituutti". Vuon-
na 2002 osaston nimi muutettiin muotoon "CENTRIA tutkimus ja kehitys". 

Näin organisoituna on osallistuttu: 
• Hannoverin teollisuusmessuille 5 kertaa vuosina 1997 — 2001 ja 
• Hannoverin tietotekniikka ja toimistoalan CeBIT-messuille 4 kertaa 
vuosina 1999 — 2002. 

Edellä mainittujen messujen lisäksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun Ylivieskan yksikkö on osallistunut viime vuosina yksinään oman alu-
eensa yritysten kanssa myös seuraaviin kansainvälisiin messutapahtumiin: 

• Poznan International Fair 1999, Poznan, Puola 
• Elmia Timber 2000, Jönköping, Ruotsi 
• OWA 2000 Ostwörttembergische Ausstellung, Aalen, Saksa 

• OWA 2002 Ostwörttembergische Ausstellung, Aalen, Saksa 

• Prodotto Tipico 2002, Faenza, Italia. 	 187 



Tätä kirjoitettaessa tiedetään, että 
"Finnische Fachhochschulen" — näyttely-
osasto on mukana vuoden 2003 Hannove-
rin teollisuusmessuilla kolmen ammatti-
korkeakoulun ja 15 yrityksen miehityksel-
lä. CeBIT 2003-messuille osallistuu viisi 
ammattikorkeakoulua ja 20 suomalaista 
yritystä. Vuoden kolmas messutapahtuma 
Saksassa on Ligna+ puualan messut. 

Tilastoa messuille 
osallistumisesta 

ähänastisesta messuille osallistumises-
ta voidaan todeta muun muassa seu-

raavaa: 
• Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat 
osallistuneet yhdessä yritysten kanssa 19 
kansainvälisille messuille vuosina 1993 —
2002. 
• Mukana on ollut yhteensä 15 ammatti-

korkeakoulua. Näistä aktiivisimmat ovat olleet Keski-Pohjanmaan amk, 
joka on osallistunut messuille 19 kertaa, Tampereen amk 9 kertaa ja Poh-
jois-Karjalan amk 7 kertaa. Ammattikorkeakoulujen lukumäärä messu-
osastoilla on vaihdellut 1 ja 9 välillä, keskiarvon ollessa 3,5. 
• Näyttelyosastoilla on ollut näytteilleasettajina 219 suomalaista yritystä. 
Monet yrityksistä ovat olleet ammattikorkeakoulujen osastoilla useaan 
kertaan. Näistä oululainen Noptel Oy on ollut lähes vakioasiakas. 
Olemme varanneet tässä artikkelissa tälle yritykselle tilaisuuden kertoa 
omin sanoin messukokemuksistaan. Toimintaan osallistuneiden yritysten 
toimialakirjo peittää huomattavan osan pk-yrityskenttää. Edustettuina 
ovat esimerkiksi: IT-ala, elektroniikka, automaatio, laser-tekniikka, 
metalli- ja koneenrakennus, puunjalostus, tekstiili, j alkine, elintarvike, 
korujen valmistus jne. Yritysten lukumäärä messuosastoilla on vaihdellut 
1 ja 24 välillä, keskiarvon ollessa 11,5. 
• Messuprojektien suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut 365 
ammattikorkeakouluopiskelijaa. Suuri osa heistä on ollut myös esittelijä-
nä messuosastoilla. 
• Yritysten messuilla tekemien suorien kauppojen arvo on noin 3 7 milj. 
euroa. 

Messuprojektien 

suunnitteluun 

ja toteutukseen 

on osallistunut 

3 65 
ammatti- 

korkeakoulu- 

opiskelijaa. 
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Erään yrityksen 
kokemuksia yhteisestä 
messuesiintymisestä 

S euraavassa on ammattikorkeakoulujen järjestämään messutoimintaan 
osallistuneen Noptel Oy:n markkinointipäällikön Matti Tervaskannon 
kokemuksia Hannoverin teollisuusmessuilta. 

"Noptel valmistaa optoelektroniikkaan ja laseriin perustuvia mittalaittei-
ta ja mittausteknisiä tuotteita. Koska teknologia on maailmanlaajuisestikin 
erikoista ja korkeatasoista, ei Noptelin tuotteille ja tekniikalle löydy koti-
maasta riittävästi potentiaalisia asiakkaita. Ne on haettava pääosin vienti-
markkinoilta. Tässä tarkoituksessa Noptel osallistuu vuosittain useisiin kan-
sainvälisiin näyttelyihin ja konferensseihin yrittäen niiden kautta löytää tek-
niikalleen potentiaalisia asiakkaita. 

Koska Noptelilla pienenä yrityksenä (30 henkilöä, 25 mmk:n liikevaihto) 
ei ole käytettävissä suuria resursseja ulkomaiseen markkinointiin, pyritään se 
suorittamaan mandollisimman kustannustietoisesti, mutta kuitenkin siten, 
että näkyvyys ja asiakkaiden tavoitettavuus on riittävän hyvä. 

Noptel on seurannut Hannoverin teollisuusmessuj a vierailemalla mes-
suilla vuosittain ja päättänyt osallistua messuille vuosittain vuodesta 1994 
lähtien. Osallistuminen on tapahtunut yhteisosastolla kerran Oulun teknil-
lisen oppilaitoksen kanssa ja myöhemmin 8 kertaa Ylivieskan teknillisen op-
pilaitoksen (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön) 
kanssa. Hannoverin messut on valittu yhdeksi pääkohteeksi tekniikan esitte-
lylle, koska sen tunnettavuus on maailmanlaajuinen ja asiakaspotentiaali 
suuri. 

Yhteisosaston merkitys on ollut Noptelille suuri, koska verrattain pienel-
lä panostuksella on saatu näyttävä ja katseita vangitseva osasto ja tätä kaut-
ta myös tehokas potentiaalisten asiakkaiden löytyminen. 

Toisena suurena hyötynä näen koko osaston hoitoon liittyvän organi-
soinnin, valmistelun, kirjeenvaihdon ja rakentamisen, mikä kokemuksen mu-
kaan muuten työllistää melkoisesti yritystä. Nyt asia on sujunut vähällä vai-
valla tehokkaasti, koska asialla on ollut kokeneiden vetäjien lisäksi innok-
kaita ja oppimishaluisia nuoria. 

Kolmantena suurena hyötynä näen sen suuren avun, minkä yritys saa osas-
tolla työskentelevistä opiskelijoista. Heillä on yleensä ollut hyvän kielitaidon 
lisäksi korkea motivaatio ja into osaston hoitamiseen ja asiakkaiden käsitte- 
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lyyn. Tämä antaa yrityksestä osastolle osallistuvalle henkilölle mandollisuu-
den tutustua messuihin, keskustella muiden asiakkaiden ja liiketuttavien 
kanssa sekä muutoin järjestellä asioita ilman, että olisi oltava koko ajan näyt-
telyosastolla. Tärkeänä kuitenkin pidän, että jos yritys haluaa saada riittävää 
palautetta messuilta, sen edustajan on oltava myös itse siellä läsnä. Tapahtu-
maa ei voi jättää pelkästään opiskelijoiden käsiin. Tämä pätee ainakin Nop-
telin kohdalla. 

Hannoverin messut ovat olleet Noptelille liiketoiminnallisesti erittäin 
hyvä paikka esittää osaamistaan ja teknologiaansa. Viime vuosina sieltä on 
saatu yksittäisiä asiakkaita, agentteja sekä pitkäaikaisia asiakkaita. Olemme 
suunnitelleet myös oman osaston pystyttämistä messuille, mutta edellä mai-
nittujen syiden vuoksi olemme ainakin toistaiseksi päätyneet yhteisosastoon. 
Tähän päätökseemme olemme olleet tyytyväisiä". 

Messupalvelujen 
merkitys 
ammattikorkeakouluille 

S uomen ammattikorkeakouluja edeltäneiden oppilaitosten piirissä 90-
luvun alussa ei oltu kovinkaan paljon perillä siitä mitä oppilaitoksen 
kansainvälisille messuille osallistuminen merkitsee, mitä se vaatii op- 

pilaitokselta ja mitä se sille antaa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
Ylivieskan yksikköä edeltänyt Ylivieskan teknillinen oppilaitos oli tällöin 
tienraivaaja. Artikkelin kirjoittajalla on ollut tilaisuus työskennellä alusta 
saakka messu-teeman parissa ja kokea sen eri vaiheet. Taustatukena ja kan-
nustajana toimi rehtori, nykyisin yksikön johtaja tekn. tri. Keijo Nivala. Val-
takunnallisella tasolla alkuaikojen toimintaa tukivat myös opetushallitus sekä 
PKT-Säätiö. Ylivieskan talousalueen yritysten ja yhteiskunnan luoma yritys-
ystävällinen ilmapiiri loi suotuisat kehittymisedellytykset. Tässä yhteydessä 
en voi jättää mainitsematta oppilaitoksen pitkäaikaista johtokunnan pu-
heenjohtajaa, paikkakunnan omaa ex-kansanedustajaa Kalevi Mattilaa. 

Messupalvelutoimintoj en sisällyttäminen ammattikorkeakouluj en ope-
tusta omalta osaltaan tukevaksi toiminnaksi sopii esimerkiksi seuraavista syis-
tä: 

Ammattikorkeakoulun kannalta: 
• toiminnassa voidaan luontevasti yhdistää koulutus ja työelämä 
• toiminta lähentää ja syventää ammattikorkeakoulun ja 
yritysten yhteistyötä 
• toiminta edistää ammattikorkeakouluj en verkostoitumista 
• toiminta tarjoaa opettajille mandollisuuden työssäoppimiseen ja oman 
asiantuntemuksen lisäämiseen kansainvälisten toimintojen osalta. 

190 



Yritysten kannalta: 
• Euroalueen markkinoiden tuntemuksen lisääntyminen 
• henkilöstön kehittyminen kansainvälisissä toiminnoissa 
• markkinoinnin, kilpailukyvyn ja vientitoiminnan kehittyminen 
• uusien kontaktien ja asiakkaiden hankkiminen 
• liikevaihdon ja viennin lisääminen 
• yritysten tarpeenmukaisen koulutussuunnitelman toteuttaminen 
• henkilöstön rekrytointiin uuden kanavan luomisen. 

Opiskelijoiden kannalta: 
• opetuksessa saatujen tietojen ja taitojen testaaminen ja täydentäminen 
käytännön työssä 
• kansainvälisten taitojen kehittyminen (kieli ja kulttuuri) 
• esiintymistaidon ja asiakkaiden käsittelyn vankistuminen 
• yritysten toiminnan ja ongelmien tuntemuksen (myös tuotetuntemuk-
sen) lisääntyminen 
• mandollisuuksia työ- tai harjoittelupaikan saantiin. 

Toiminnan 
edelleen kehittämisen 
tarve 

Vaikka kansainvälisille messuille osallistumisessa on päästy hyvään al-
kuun, on kuitenkin todettava, että Suomen 27 ammattikorkeakou-
lusta on näihin messutapahtumiin osallistunut vain 15 opinahjoa. 

Näistäkin viisi on ollut mukana vain kerran. Vain seitsemän ammattikorkea-
koulun voidaan katsoa tässä vaiheessa olleen kohtuullisen aktiivisia. Tarkkaa 
analyysia miksi tämän kaltainen käytännönläheinen kansainvälinen toimin-
ta ei kiinnosta kaikkia ammattikorkeakouluja ei ole tehty. Suurin syy lienee 
resurssipula (henkilöstö, rahoitus). Myös kulttuuri- ja toimintatapaerot eri 
puolilla maata ovat merkittävät. Kaikilla ammattikorkeakouluilla ei ole 
myöskään vakiintuneita kontakteja oman alueensa yrittäjiin messupalvelu-
toiminnan tarkoittamassa muodossa. Tällöin kansainvälinen toiminta on 
keskittynyt enimmäkseen opettaja- ja opiskelijavaihtoon sekä työharjoitte-
luun ulkomailla. Näiden ammattikorkeakouluj en saaminen mukaan toimin-
taan olisi tärkeää, mutta se on myös vaikeaa. 

Vuoden 1999 kesällä käynnistettiin kaksivuotinen projekti "Ammatti-
korkeakouluj en kansainvälisten messupalveluj en tuotteistaminen", jonka tar-
koituksena on luoda ammattikorkeakouluille konsepti kansainvälisten mes-
sujen suunnittelu- ja toteutuspalveluksi pk-yritysten ja yritysryhmien kilpai-
lukyvyn kehittämiseksi. Hankkeeseen opetusministeriö myönsi avustusta Eu-
roopan Unionin rakennerahastosta. Projektin vetäjän Keski-Pohjanmaan 
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ammattikorkeakoulun YTOL-instituutin (nykyisin CENTRIA tutkimus ja ke-
hitys) ohella toteutusryhmään määrättiin Espoon-Vantaan teknillinen ammat-
tikorkeakoulu sekä Tampereen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut. 

Yhteiskunnallisen rahoitusavustuksen loputtua työtä on päätetty jatkaa 
omin varoin. Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että vuosittain toteutetut ja 
toteutettavat messuosallistumiset on rahoitettu kokonaan yritysten toimesta. 

Kehittämisprojektin toiminnassa pantiin alusta pitäen pääpaino koulutuk-
selle ja koulutusmateriaalin tuottamiselle. Valtakunnallisissa koulutustilaisuuk-
sissa keskusteltiin, annettiin ohjeita ja neuvoja messupalvelutoiminnan käyn-
nistämiseksi ammattikorkeakouluissa. Tällöin informoitiin toimenpiteistä, joita 
tulee ottaa huomi000n valmisteltaessa messuille osallistumista (budjetit, va-
raukset, tilaukset jne). Koulutustilaisuuksissa mukana olleissa ammattikorkea-
kouluissa messupalvelutoiminta onkin jo käynnistynyt ja ne tarjoavat palvelu-
aan oman alueensa pk-yrityksille. 

Projektiin osallistuneet ammattikorkeakoulut ovat käyttäneet projektin tar-
joamat opit myös oppilaitoksen opetusohjelmien kehitystyössä. Ne ovat integ-
roineet edellä mainitun koulutusmateriaalin koulutusohjelmiinsa omiksi va-
paavalintaisiksi kursseiksi, kuten "kansainvälinen markkinointi" tai "kansain-
väliset messutapahtumat". Joissakin ammattikorkeakouluissa kursseihin liittyy 
käytännön harjoituksia, missä opiskelijat projektiryhmänä suunnittelevat esi-
merkiksi messutapahtuman osana yrityksen markkinointia. Ryhmät koostuvat 
usein eri alojen, esimerkiksi tekniikan ja kaupallisen alan opiskelijoista. • 
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Pertti Törmällä' 

Kohti 
oppimistelakoita 
Miksi tarvittiin 
ammattikorkeakoulu-uudistus? 

111111 aassamme 1990-luvulla toteutettun ammattikorkeakoulu-
uudistuksen tavoitteena oli synnyttää alueellista työelämää 
palveleva käytännönläheinen korkeakoulujärjestelmä. Uu-
distus oli välttämätön monista käytännön syistä. Opistoaste 
oli hajaantunut moniin pieniin yksiköihin ja väestön kes-
kittymisen seurauksena monet oppilaitokset olisivat olleet 

lakkauttamisuhan alaisena. Ammattikorkeakoulu-uudistus mandollisti toi- 
minnan keskittämisen vapaaehtoisesti suurimpiin yksiköihin. 

Toinen merkittävä uudistusta edistänyt tekijä on ylioppilaiden jatkuvasti 
kasvanut määrä. Ylioppilaille tuli siksi pyrkiä järjestää yliopistojen rinnalle 
houkutteleva ammatillisesti suuntautunut koulutusväylä. Ongelmaa oli ai-
kaisemmin yritetty ratkaista järjestämällä ylioppilaspohjaista koulutusta toi-
sen asteen oppilaitoksissa. Tästä koulutuksesta ei kuitenkaan syntynyt riit-
tävän houkuttelevia, vaan ylioppilaista alkoi muodostua ns. ylioppilassuma. 
Yhä kasvava ylioppilaiden joukko haki vuodesta toiseen uudelleen ja uudel-
leen yliopistoihin. 

Edellä mainituista syistä Suomessa 1990-luvulla toteutetussa uudistukses-
sa yhdistettiin opiskelijamääriltään pienet opistot laajemmiksi ammattikor-
keakouluiksi. Yhdistämiseen liitettiin opetuksen nostaminen korkeakouluta-
soiseksi siten, että yliopistojen rinnalle syntyisi käytännönläheinen työelä-
män asiantuntijatehtäviin kouluttava korkeakoulujärjestelmä. Tämän pro-
sessin tuloksena entisistä yli 200 opistosta muodostettiin 31 ammattikorkea-
koulun verkosto. 

'Tri., dipl.ins. Pertti Törmälä toimii Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun 
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Mitä duaali-mallilla 
tarkoitetaan? 

M aamme korkeakoulupoliittisessa keskusteluissa on käytetty varain 
laajasti duaali-malli -termiä. Teoreettisesti duaali-malli tarkoittaa, 
että maahamme syntyy kaksi tasavahvaa mutta erilaista korkeakou- 

lutusta tarjoavaa järjestelmää. Tiedekorkeakoulussa toiminnan fokus kohdis-
tuu perustutkimukseen ja uuden tieteellisen tiedon etsimiseen. Ammattikor-
keakoulujen toiminnan fokus kohdistuu puolestaan alueelliseen työelämän 
tarpeeseen ja käytännönläheiseen soveltavaan tutkimukseen. 

Ammattikorkeakouluj en synnyttäminen tiedekorkeakouluj en rinnalle on 
ylläpitänyt laajaa keskustelua duaali-mallista. ja sen realistisuudesta. Suomen 
väkilukuun suhteutettuna meillä on varsin laaja yliopistoverkosto. Kun 
tämän rinnalle on tullut nyt uusi ammattikorkeakouluverkosto, on uusi ase-
telma synnyttänyt myönteisten kannanottojen lisäksi runsaasti kriittisiä ar-
vioita. Valtaosa kritiikistä on kohdistunut kanden korkeakoulun väliseen 
työnjakoon. Toinen merkittävä kritiikin alue on ollut korkeakoulutettuj en 
määrä ja sen suhde toisen asteen koulutettavien määrään. 

Onko yliopistoilla ja 
ammattikorkeakouluilla 
työnjakoa? 

y
liopistojen edustajat ovat kokeneet ammattikorkeakoulut liian laajana 
ja pitäneet duaali-mallia osittain keinotekoisena. Uhkakuvana on 
nähty käytössä olevien resurssien liiallinen hajaantuminen, koska kor- 

keakoulukenttään on tullut 31 uutta toimijaa. Näiden näkemysten mukaan 
yliopistoissakin on annettu käytännönläheistä ja tiettyihin ammatteihin täh-
täävä koulutusta jo ennen ammattikorkeakoulu-uudistuksen käynnistymistä. 
Esimerkkeinä voidaan mainita luokanopettajat, lääkärit ja diplomi-insinöö-
rit. Ammattiin kouluttaminen ei siten voi olla ammattikorkeakoulujen yk-
sinoikeus, kuten puhdasoppisessa työnjaossa on esitetty. Tästä nousevan nä-
kemyksen mukaan ylioppilastulvaa olisi voitu tyydyttää yliopistojen koulu-
tusta lisäämällä ja niiden resursseja parantamalla eikä olisi tarvinnut synnyt-
tää kokonaan uutta korkeakoulujärjestelmää. 

Yksi ehkä eniten keskustelua herättänyt asia on ollut ammattikorkeakou-
luj en tutkimustehtävän määrittely. Lainsäädännön sanamuotoja on hiottu yli 
kymmenen vuotta, mutta sopivaa ilmaisua ei tunnu löytyvän. Sopivien il-
maisuj en puuttumisesta huolimatta ammattikorkeakouluj en tutkimustoimin-
ta on täydessä käynnissä. Olihan se olemassa jo entisissä opistoissakin, joista 
ammattikorkeakoulut on rakennettu. Tutkimustoimintaa on pyritty jaka- 
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maan kahteen leiriin, koska duaali-mallin säilyttäminen sitä edellyttää. Teo-
reettisesti tutkimustyö voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: Perustutkimus, 
soveltava tutkimus ja kehittämistyö. 

Ovatko opetus 
ja kunnallisuus 
erottelevia tekijöitä? 

y
leensä oikeaoppisena työnjakona on käytetty, että perustutkimus kuu-
luu yliopistoille ja soveltava tutkimus sekä kehittämistyö kuuluvat am-
mattikorkeakouluille. Käytännössä työnjako on kuitenkin veteen piir- 

retty viiva. Niillä ammattikorkeakouluilla, joiden läheisyydessä ei ole tiede-
korkeakouluja eikä merkittäviä tutkimuslaitoksia, on halu tuottaa alueen tar-
peeseen myös perustutkimusta. Siksi puhdasoppista duaali-mallin mukaista 
työnjakoa ei ole voitu säilyttää. 

Tutkimuksen ja opetuksen suhdetta on pi-
detty myös yhtenä kanden korkeakoulujärjes-
telmää erillään pitävänä tekijänä. Yliopistojen 
maine perustuu yleensä enemmän tutkimus-
työn saavutuksiin kuin opetuksen saavutuk-
siin. Tutkimuksen laadun arviointiin ja palkit-
semiseen on syntynyt vakiintuneita järjestel-
miä, jotka motivoivat yliopistojen professorei-
ta tekemään uusia tieteellisiä löytöjä. Am-
mattikorkeakouluj en perinne puolestaan on 
enemmänkin opettamisen kehittämisessä ja 
sitä tukevassa tutkimustoiminnassa. Näkemyk-
seni mukaan tämä tutkimukseen ja opettami-
seen perustuva traditio on keskeinen tekijä 
duaali-mallin synnyttämisessä ja säilyttämises-
sä. Ammattikorkeakouluj en ongelmaksi muo-
dostuu opettamiseen liittyvien palkitsemisjär-
jestelmien puuttuminen. Käytännössä tämä 
edellyttäisi esimerkiksi opettamisen "Nobel-palkintoa", joka kannustaisi 
opettajakuntaa kehittämään yhä laadukkaampia, työelämälähtöisempiä ja te-
hokkaampia oppimismenetelmiä. 

Suomen yliopistoilla on varsin pitkälle menevä autonomia, joka takaa 
niille tutkimuksen ja opettamisen vapauden. Perusajatuksena on, että yli-
opistojen toiminta perustuu tieteelliseen totuuteen, jota ulkopuolinen taho ei 
voi kontrolloida. Korkeakouluautonomian ulottaminen koskemaan myös am-
mattikorkeakouluj a on herättänyt sekä myötä- että vasta-argumentteja. Am- 

Ammattiin 

kouluttaminen 

ei voi olla 

ammatti- 

korkeakoulujen 
yksinoikeus 
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mattikorkeakouluj en tehtäväksi on annettu alueellisen työelämän tarpeeseen 
vastaaminen. Jotta tälle toiminnalle voidaan luoda tieteellinen perusta, edel-
lyttää se laajaa perustutkimusta, johon ammattikorkeakoulu sitten au-
tonomisena päätöksensä perustaa. Mikäli ammattikorkeakoulu luo tämän tie-
teellisen perustan itse, tunkeutuu se yliopistojen reviirille. Mikäli ammatti-
korkeakoulu perustaa "alueellisen työelämän tarpeen" yliopistojen tekemälle 
perustutkimukselle, voidaan koko autonomian tarve asettaa kyseenalaiseksi. 
Autonomisen aseman määrittelyssä ongelmaksi on myös noussut kuntien 
asema. Kunnat maksavat lähes 50 % ammattikorkeakoulujen kuluista ja jou-
tuvat vastaaman useimmiten omistajina ammattikorkeakoulujen mandolli-
sista taloudellisista vaikeuksista. Taloudellisen vastuun ja alueellisen strate-
gisen ohjauksen yhdistäminen ammattikorkeakouluj en autonomiaan on 
vielä tällä hetkellä lähtökuopissaan. Pahimpana puutteena on ammattikor-
keakouluja koskeva valtakunnallinen ja toimintaa yhdenmukaistava ohjaus, 
joka on yksin opetusministeriön vastuulla. 

Tarvitseeko 
70 % väestöstä 
korkeakoulututkinnon? 

Koulutuspoliittisessa keskusteluissa on elänyt sitkeästi näkökulma, 
jonka mukaan Suomen virallisena tavoitteena on tarjota yli 70 %:11e 
ikäluokasta korkeakoulutuspaikka. Tämä prosenttiluku esiintyy useis- 

sa opetusministeriön suunnitelmissa. Keskusteluissa ministeriön virkamiehet 
ovat kuitenkin todenneet, että kyse on mitoituksellisesta tavoitteesta. Ta-
voitteeksi asetettu 70 % ei tarkoita käytännössä, että koko väestöstä 70 %:11a 
olisi korkeakoulututkinto johtuen aikuiskoulutuksesta ja useamman tutkin-
non kohdistumisesta samalle henkilölle. Ministeriö ei kuitenkaan ole ilmais-
sut tavoitettaan riittävän yksiselitteisesti, mistä syystä mm.Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliitto on omissa kannanotoissaan pitänyt 70 % tavoitet-
ta liian suurena ja esittänyt kysymyksen, että kuka maassamme varsinaisen 
työn tekee tulevaisuudessa, jos väestöstä 70 % on perustutkimukseen paneu-
tuvia tiedemiehiä ja suunnitteluun keskittyviä alan asiantuntijoita. 

Elinikäinen oppiminen 
on merkittävin muutosvoima 

Edellä esitetyistä koulutuspoliittisista näkökulmista sekä elinkeinoelä-
män tarpeista voidaan johtaa muutosvoimia, jotka ohjaavat kehitystä 
tiettyyn suuntaan. Edellä kerrotut näkökulmat on rakennettu pääasias- 

sa hallinnolliselta pohjalta, jolla ammattikorkeakouluj en olemassaoloa on pe- 
rusteltu. Kaikkien näkökulmien yli menee kuitenkin ammattikorkeakoulun 
ja työelämän yhteistyö. Tämä näkökulma ohittaa hallinnolliset ja koulutus- 
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Johtavana muutosvoimana voidaan pitää elinikäistä oppimista. Normaa-
listi se ymmärretään kapeasti tutkinnon jälkeisenä yksilön vastuulla olevana 
oppimisena. Tässä yhteydessä tarkoituksenani on kuvata laajempaa ja syväl-
lisempää muutosvoimaa, jonka vaikutukset ulottuvat koulutuksen ja tutki-
muksen vanhoihin rakenteisiin. Uuden tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja sen 
omaksuminen vie yksilön elämästä yhä suuremman osan. Korkeakoulutettu-
j en työ muistuttaakin yhä enemmän kokopäiväistä opiskelua. Tämä jatkuvan 
uuden oppimisen tarve ei kunnioita perinteisiä hallintorajoja eikä koulu-
tusasteita. Vanhat hyväksi koetut opetusmetodit ovat liian kömpelöitä vas-
taamaan tähän uuteen haasteeseen. 

Käytännön esimerkkejä esitetystä muu-
tosvoimasta on jo nähtävillä runsaasti. Joilla-
kin yrityksillä on esiintynyt jatkuvaa tarvet-
ta saada palkattua uusia innovaattoreita ke-
hittämään moderneja ja yhä teknistyvämpiä 
tuotteitaan. Uudet tuotteet pohjautuvat ko-
konaan uuteen tekniikkaan ja käytetyn tek-
niikan perusta muuttuu aikaisempaa no-
peammin Siksi hyväkään koulutus ei takaa 
yrityksen palveluksessa oleville työtä. Yhä 
useimmin ajaudutaan yrityksissä sellaisiin ti-
lanteisiin, että merkittävän rekrytointitar-
peen rinnalla yritetään päästä eroon korkea-
tasoisen koulutuksen saaneesta työvoimasta. 
Henkilökunnasta osa on hyvin koulutettua 
mutta väärään osaamiseen suuntautunutta. 

Vaaditaan 
opetuksen tuottavuuden 
lisääntymistä 

Johtavana 

muutosvoimana 

voidaan 

pitää 
elinikäistä 

oppimista 

j
atkuvasti kasvavan uuden oppimisen tarpeen seurauksena edellytetään 
yhä suurempaa tuottavuutta myös opetuksen toteutuksessa. Uusi tekniik-
ka antaa tähän hyvät edellytykset. Voidaan kehittää yhä tehokkaampia 

jta ja paikasta riippumattomia oppimistapoja. Puhelimet ja tietokoneet 
kehittyvät yhä paremmin oppimiseen soveltuviksi apuvälineiksi. Nämä osal-
taan pakottavat luokkahuoneopetuksen muuttamista uuteen ja tehokkaam-
paan muotoon. 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimustyötä ei ohjaa jatkossa 
ammattikorkeakouluja koskevaan lakiin kirjoitetut sanamuodot. Johtavana 
muutosvoimana tulee olemaan tässäkin tapauksessa työelämän tarve. Tarvit- 

197 



198 

tavan tutkimustyön tulee tekemään se instanssi, jolla on paras imago työelä-
män silmissä. Imago ei synnyt lainsäädännöllä, vaan todellisten näyttöjen ja 
aikaansaannosten perusteella. 

Oppiminen ja tutkimus voidaankin nähdä elinikäisen kaarena. Opintojen 
alkuvaiheessa opetukseen tulee tuoda mandollisimman paljon ja aikaisessa 
vaiheessa työelämän todellisia ongelmia ratkottavaksi. Näin opettajat ja opis-
kelijat saavat koko ajan tuntuman työelämän tarpeesta ja nykyisestä tasosta. 
Yhteistyön tulee olla vuorovaikutteista, jossa molemmat osapuolet ovat sekä 
saavana että antavana osapuolena. 

Tulevaisuudessa oppimista eikä tutkimustakaan voida erottaa toisistaan. 
Oppimisen eri vaiheessa tutkimuskohteet ja tieteellisyyden syvyys vaihtele-
vat kun asiantuntija kasvaa noviisista alansa huippututkijaksi. Myös yliopis-
tojen tehtäväksi oletetulta perustutkimukselta vaaditaan nopeampaa tuotta-
vuutta. Innovaatiot on kyettävä tuotteistamaan nykyistä nopeammin, eikä 
vastuuta voida selvästi jakaa siten, että joku instituutti tekee vain perustut-
kimusta ja toinen instituutti jatkaa siitä soveltavan tutkimuksen kautta myy-
täväksi tuotteiksi. Tämä opettamisen ja tutkimuksen raja-aitoja murentava 
muutos johtaa puolestaan siihen, että yliopistot ajautuvat yhä enemmän am-
mattikorkeakouluille alkujaan tarkoitetulle reviirille. 

EU harmonisoi 
maamme 
koulujärjestelmän 

Euroopan yhdentymisen alkuvaiheessa on puhuttu kauniisti yksittäisten 
jäsenmaan oikeudesta järjestää koulutuksensa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Tällaisella lupauksella ei kuitenkaan ole käytännössä mitään 

arvoa, koska Euroopan yhdentymiseen ja koko maapallon lähentymiseen liit-
tyvät suuret aallot pyyhkivät pienten maakohtaisten virtausten yli. Opiskeli-
joiden vapaa liikkuminen maasta toiseen ei rajoitu yksistään Eurooppaan 
vaan ulottuu kaikkiin niihin maihin, joihin maamme elinkeinoelämälläkin 
on intressiä. Järjestelmien yhdenmukaistumista ei todellisuudessa ohjaa Eu-
roopan opetusministerien Bolognassa tai muuallakaan yhdessä allekirjoitta-
mat opetuksen harmonisointia koskevat julkilausumat. Todellinen yhtenäi-
seen järjestelmään pakottava muutosvoima onkin käytössämme olevien lait-
teiden yhtyeensopivuuden vaatimus. Suomessa toimivan laiteen on toimit-
tava myös muualla maailmassa. Opetuksen sisällöt tai tavoitteet eivät voi 
siksi olla erilaisia eri maissa. Yhtenäistämisen tarve syntyy yhteensopivuuden 
näkökulmalta. Tämän näkökulman edelle näyttää nyt menevän koulutusra-
kenteiden yhteensopivuus, jossa unohdetaan usein esimerkiksi tekniikan 
opettamiseen liittyvät lainalaisuudet. Näistä lainalaisuuksista yksi tärkein on, 
että kaikki tekniset innovaatiot perustuvat luonnontieteiden perustukselle. 



Ammattiin kouluttamisen 
raja-aidat hämärtyvät 

Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyi vahva pyrkimys erottaa am-
mattikorkeakoulut selvästi toisen asteen opetuksesta. Tämä uudis-
tuksessa toteutettu kivulias erotteluprosessi ei näytä olevan vastaus 

työelämän tarpeesta nouseviin muutosvoimiin. Yritykset odottavat yhä pi-
demmälle meneviä ns. yhden luukun palveluja. Eri koulutusasteiden hallin-
nolliset ja institutionaaliset raja-aidat eivät palvele parhaalla mandollisella 
tavalla työelämän tarvetta. Työelämässä eri ammattikuntien raja-aidat ovat 
jo hämärtyneet. Nyt on menossa suunnittelijoiden, työnjohdon ja työnteki-
jöiden raja-aitojen hämärtyminen. Keskeiseksi menestymisen tekijäksi nou-
seekin, miten organisaatio kokonaisuudessa toimii eikä niinkään, kuinka 
hyvin organisaation yksittäinen työntekijäryhmä toimii. 

Tekniikan opetus 
tarvitsee oppimistelakoita 

Edellä kuvatuista muutosvoimista voidaan johtaa lähitulevaisuuden toi-
mintamallit ja organisaatioiden rakenteet.. Työelämällä on omat rajoi-
tuksensa, mistä syystä ne eivät voi yksin pitää omaa henkilökuntaansa 

ajan tasalla. Niiltä puuttuu kyky toteuttaa elinikäistä oppimista käytännössä. 
Mikäli koulutuksen tuottajat eivät tee mitään uusia avauksia, tulee yritysten 
toimintamalli olemaan jatkossakin vanhan työvoiman korvaaminen uudella 
koulutetulla työvoimalla. Tässä tilanteessa yhteiskunta ja sen ylläpitämät 
koulutuslaitokset joutuvat lähes mandottoman tehtävin eteen yrittäessään 
kouluttaa kerran työttömäksi joutunutta työvoimaa uusiin tehtäviin. 

Työpaikan muuntokoulutus on yksi vastus edellä kuvattuun ongelmaan. 
Käytännössä on saatu hyviä kokemuksia työn ohessa tapahtuvasta muunto-
koulutuksesta, jossa työnantaja sitoutuu omalta osaltaan suunnittelemaan 
koulutukseen osallistuvan urakehitystä ja sinä tarvittavaa koulutusta. Koulu-
tus noudattaa mallia, jossa työnantaja tekee ensimmäisen valinnan opintoi-
hin osallistuvista henkilöistä. Työnantajien edustajat valmennetaan teke-
mään valinnan. Valinnan tulee pohjautua yrityksen omaan visioon, josta 
johdetaan osaamisen visio ja yksilöä koskeva osaamistarve. Työn ohella ta-
pahtuva koulutus tähtää ammattikorkeakouluinsinöörin tutkintoon. Koulu-
tuspanostus on noin 80-100 opintoviikkoa (1 ov vastaa 40 tunnin työpanos-
ta) ja pohjakoulutusvaatimuksena on teknikon tutkinto (120 ov) tai vastaa-
va. Opetuksen sisältö räätälöidään varsin pitkälle yksittäisen opiskelijan tar-
peen mukaan. Yrityksen vastuulla on osoittaa opiskelijalle mentori, joka 
hankkii opiskelijalle oppimisessa tarvittavat käytännön projektit ja toimii 
ohjaajana työpaikan projekteissa. Tavoitteena on luoda yritykseen n.3-5 hen- 

199 



gen tiimi, joka opiskelee tutkinnon yhdessä ja tukee toinen toistaan. Opetus 
toteutetaan pitkälle yrityksen kannalta ostolliseen aikaan, joko intensiivi-
viikkoina, ilta- tai viikonloppuopetuksena. 

Edellä kuvatulla mallilla ammattikorkeakoulu on joutunut ottamaan toi-
minnassaan huomioon työelämän pelisääntöjä. On ollut pakko kehittää uusia 
etäopetusta koskevia malleja, joissa opiskelijat opiskelevat tiimeissä eri yri-
tyksissä ja erilaisissa projekteissa. Merkittävä osa ammattikorkeakoulun ope-
tuspanoksesta tulee työpaikoille internetin ja sähköpostin mandollistamalla 
vuorovaikutuksella. Opetuksen vaatimustasosta ei kuitenkaan ole saanut tin-
kiä. Kokemukset näistä uusista sovellutuksista ovat olleet hyviä myös siinä 
suhteessa, että työnantajien sitoutuminen pitkäkestoiseen koulutukseen on 
vähentänyt merkittävästi opiskelijoiden keskeyttämistä. Työnantajien en-
nakkoon antamat urakehitystä koskevat lupaukset ovat myös suurelta osal-
taan toteutuneet. 

Olemme vääjäämättä menossa kohti uusia opetuksen malleja, joissa kou-
lutusta antavien tahojen on otettava yhä laajempi tehtävä koulutuksesta. 
Osaamisen tuottaminen ja sen jatkuvasti kilpailukykyisenä pitäminen edel-
lyttää erityistoimenpiteitä. Tällaisesta mainittakoon Vantaalle tuleva elekt-
roniikan koulutustehdas, jossa tietylle elinkeinoalalle tuotetaan huippuosaa-
jia kaikille tasoille. Samoja tiloja ja laitteita käyttävät yritysten tuotekehit-
täjät, ammattiin opiskelevat ja tieteellistä tutkimusta tekevät. • 
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Tapio Varmola` 

Ammattikorkea- 
koulu-uudistuksen 
haasteet 
Ammattikorkeakoulu 
-uudistuksen tausta 

S
uomen koulutusjärjestelmän merkittävimmäksi rakenteelliseksi uu-
distukseksi peruskoulun synnyn jälkeen on sanottu ammattikor-
keakoulujen muodostumista. Niiden kehityksen suunta muotoutui 
1980-lopulla visio-keskustelussa, jossa opetusministeriön johdolla 
pohdittiin koulutusjärjestelmän kehittämistä peruskoulun jälkeen. 

Yliopistojen rinnalle haluttiin perustaa ammatillisesti suuntautuneita kor-
keakouluj a, ammattikorkeakouluj a. Ammatillisen koulutuksen ylin osa koot-
tiin monialaisiksi korkeakouluiksi, ja niille haluttiin luoda tiivis yhteys alu-
een elinkeinoelämän kehittämiseen. Samalla haluttiin luoda ylioppilaille 
uusi kiinnostava opintoväylä ja taata ammatillisen koulutuksen kautta eden-
neille jatko-opintoväylä korkeakouluihin. 

Ammattikorkeakoulut muodostivat myös väylän purkaa maakuntien kor-
keakoulupaineita. Suomeen ei enää 1980-luvulla perustettu uusia moni-
tieteisiä yliopistoja. Oli kuitenkin monia maakuntakeskuksia, joissa oman 
yliopiston tai korkeakoulun saaminen oli maakuntapoliitikkojen ja alueen 
elinkeinoelämän tavoite. Ammattikorkeakoulureformi kanavoi noin kym-
meneksi vuodeksi monen maakuntakeskuksen korkeakoulupyrinnöt. 

Ammattikorkeakouluj en synnyssä kansainväliset vaikutteet olivat erit-
täin tärkeitä. Erityisesti Saksan ja Hollannin kokemukset kiinnostivat. Muis-
tan olleeni vuosina 1991-1993 kolmessa suomalais-saksalaisessa konferens-
sissa, jossa Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorit saivat vaikutteita Saksan 

'Tapio Varmola on Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori ja ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto ARENE ry:n puheenjohtaja. 	
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tuolloin jo kaksikymmentä vuotta toimineista 
ammattikorkeakouluista. Syntyi myös yhteyk-
siä Saksan ammattikorkeakouluj en rehtori-
neuvostoon. Näillä ja kandenvälisillä korkea- 

On kyse kouluyhteistyöllä on ollut suuri merkitys Suo-
men ammattikorkeakouluj en alkutaipaleella. 
ja myöhemminkin. 

siitä, miten 
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ensim- 

varmenne saan mäinen vaihe oli kaksiosainen: kokeiluvaihe 
vuosina 1992-1996 ja vakinaistumisvaihe 
vuosina 1996-2000. Nämä vaiheet liittää yh- 

duaalimallin 	teen se, että niiden päätavoite oli kehittää 
uusia korkeakoulututkintoj a, joilla on selkeä 
käytännöllinen orientaatio. Samalla kokeilu- tulevaisuus 	vaiheen jälkeen muodostettiin uusien korkea- 
koulujen perusta: luotiin kunnallisten ja yksi- 
tyisten ammattikorkeakoulujen verkko, muo- 
dostettiin niiden opettajisto ja hallinto sekä 
organisoitiin ammattikorkeakoulut yleensä 

usean entisen oppilaitoksen pohjalta yhteenliittymiksi, monialaisiksi am-
mattikorkeakouluiksi. 

Suomeen muodostui 29 ammattikorkeakoulun verkko. Ammattikorkea-
kouluissa on nykyisin noin 120 000 opiskelijaa ja niihin otetaan vuosittain 
noin 30 000 nuorta ja aikuisopiskelijaa. Vuosittain valmistuu lähes 20 000 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta työmarkkinoille. 

Ammattikorkeakouluj en kansainvälisen toiminnan laajentuminen on 
ollut eräs uudistuksen kiistattomia saavutuksia. Se osuu ajallisesti yhteen 
Suomen liittymiseen Euroopan Unionin jäseneksi, mutta kansainvälisiä yh-
teyksiä on luotu laajemmallekin. Ammattikorkeakoulututkintojen kansain-
välinen asema on ollut suhteellisen selkeä. Useissa maissa yliopistojen rin-
nalla on jo pitkään toiminut ammatillisesti suuntautuneita korkeakouluja ja 
niiden esimerkillä on ollut merkitystä Suomen ammattikorkeakoulujen ke-
hitykselle. 

Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa on nyt siirrytty toiseen vaihee-
seen, jossa on toiminnallisesti kaksi pääkysymystä: miten muodostaa ammat-
tikorkeakoulututkinnoille j atkotutkinnot ja miten vahvistaa ammattikor-
keakouluj en tutkimus- ja kehitystyötä. Nämä kysymykset ovat nousseet esil-
le jo uudistuksen ensi vaiheessa, mutta ne on ratkaistava tämän vuosikym-
menen aikana. Samalla niihin vastaaminen on osa kunkin ammattikorkea- 
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koulun kehittymistä korkeakouluksi sanan vaativammassa merkityksessä — 
korkeakoulukulttuurin orgaanista kehitystä ammattikorkeakoulujen sisällä ja 
niiden toimintaympäristössä. Yleisemmin on kyse siitä, miten varmennetaan 
rinnakkaisten korkeakoulumuotojen toiminta eli niin sanotun duaalimallin 
tulevaisuus. 

Uusi eurooppalainen 
korkeakoulurakenne 
ja korkeakoulututkintojen 
uusi rakenne Suomessa 

S uomen liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi keskusteltiin laajasti siitä, 
mitä liittyminen merkitsisi eri elämänaloilla. Koulutusjärjestelmää kos-
kevat kysymykset eivät olleet lähellä keskustelun suuria teemoja, joita 

olivat mm. maatalouspolitiikka, aluepolitiikka ja turvallisuuspolitiikka. Tar-
vittaessa viitattiin Maastrichtin sopimuksen kahteen artiklaan, joiden kat-
sottiin merkitsevän sitä, että koulutusjärjestelmät ovat Unionin j äsenvaltioi-
den omaan päätöksentekovaltaan kuuluvia asioita. 

Tilanne on muuttunut dramaattisesti viiden vuoden aikana. Neljän suu-
ren EU:n jäsenvaltion (Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia) opetusministe-
rien Sorbonnessa v.1998 allekirjoittama sopimus laukaisi prosessin, jossa on 
nyt mukana noin 30 Euroopan maata. Prosessin muita tärkeitä paikkakuntia 
ovat Bologna (1999) ja Praha (2001), joissa näiden maiden opetusministerit 
ovat allekirjoittaneet kaksi julistusta, jotka tähtäävät eurooppalaisen korkea-
koulualueen muodostamiseen. Parhaillaan valmistaudutaan Berliinissä vuo-
den 2003 syksyllä pidettävään seurantakokoukseen. 

Bolognan julistuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa eurooppalaisten 
korkeakoulujen kilpailukykyä, erityisesti suhteessa yhdysvaltalaisiin yliopis-
toihin. Edelleen korostetaan tutkintojen yhteensopivuutta ja läpinäkyvyyttä 
sekä niiden työmarkkinarelevanssia. Myös yhteistyötä koulutuksen laadun-
varmennuksessa pidetään tärkeänä. 

Bolognan julistuksen ytimen muodostaa kuitenkin viesti kanden syklin 
järjestelmän omaksumisesta, jossa on ensin vähintään kolmivuotinen under-
graduate-vaihe ja sen pohjalle rakentuva graduate-vaihe, joka koostuu joko 
master-tason tutkintoon tai suoraan tohtoritason tutkintoon johtavasta osas-
ta. Jo ensimmäisellä tutkinnolla — so. undergraduate-vaiheen tutkinnolla —
tulee olla relevanssia eurooppalaisilla työmarkkinoilla. 

Bolognan julistus on aiheuttanut jokseenkin kaikissa allekirjoittaj amais-
sa reformeja, joilla ei ehkä ole muuta yhteistä johtoajatusta kuin se, että jo-
kainen maa joutuu ottamaan huomioon Bolognan julistuksen ja sen kuvaa- 203 



man tutkintorakenteen. Useissa maissa on käynnistetty uudistuksia, jotka 
tähtäävät kanden syklin järjestelmän omaksumiseen. 

Keskustelussa on ollut monia jännitteitä. On pohdittu ainakin sitä, mer-
kitseekö Bolognan julistuksen linja korkeakoulututkintojen eurooppalaista 
harmonisointia. Maissa, joissa on binaarij ärj estelmä tai duaalij ärj estelmä, on 
pohdittu kysymyksiä kanden rinnakkaisen järjestelmän säilymisestä tai niiden 
asteittaisesta sulautumisesta. On myös käyty alakohtaisia keskusteluja: esi-
merkiksi lääkärikoulutuksen on katsottu jäävän kanden syklin järjestelmän 
ulkopuolelle. Insinöörikoulutuksenkin asema - kaksiportaisen tutkintojärjes-
telmän edut ja haitat - on myös ollut keskusteltavana. Prahan kokouksen yh-
teydessä esille nousivat korkeakoulututkintoj en ja -opetuksen laadunvarmis-
tukseen liittyvät asiat. 

Suomen tilanne on jossain määrin selkiintymätön. Yliopistotutkintojen 
uudistamisesta on vastikään laadittu mietintö, jonka mukaan yliopistoihin 
muodostuisi kaksiportainen tutkintojärjestelmä vuoteen 2005 mennessä. Ta-
voitteena on luoda järjestelmä, jossa kaikki opiskelijat suorittaisivat ensin 
pääsääntöisesti kolmivuotisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen pääsään-
töisesti kaksivuotisen maisteritutkinnon. 

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kehittäminen on ollut loogi-
nen jatko kanden rinnakkaisen korkeakoulujärjestelmän vahvistamisessa. 
Jatkotutkintoja muodostetaan työelämässä jo toimivien henkilöiden jatko-
koulutusväylänä, jossa keskeistä on työelämän ajankohtaisiin ongelmiin liit-
tyvän laajan kehitystehtävän toteuttaminen. Kyse on modernin aikuistut-
kinnon luomisesta ammattikorkeakoulututkinnon (ensimmäisen syklin) 
opinnot suorittaneille henkilöille. 

Tämän mallin vaihtoehdoksi on asetettu väylien avaaminen yliopistotut-
kintoihin. Tämä yliopistoväylä on ollut näihin päiviin saakka paitsi andas, 
myös pitkä — ja yhteiskunnalle kallis. Yliopistojen myöntämät korvaavuudet 
ammattikorkeakoulututkinnoista ovat olleet eräillä aloilla hyvin vähäiset —
esimerkkinä kauppatieteellinen ala, jossa uusi tradenomitutkinto, jonka laa-
juus on puolitoista vuotta pidempi kuin aiempi merkonomitutkinto, on tuot-
tanut vain 10-20 opintoviikon lisähyvityksen osana yliopistotutkintoa. 

Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin 20 000 tutkinnon 
suorittanutta henkilöä. Osa heistä siirtyy pysyvästi työelämään Suomessa. 
Niille, jotka haluavat jatkaa eteenpäin jossakin työuransa vaiheessa, on ole-
massa kolme reittiä tutkintoihin: 

1. siirtyminen opiskelemaan ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja 
2. siirtyminen opiskelemaan ulkomaille yliopistoihin tai korkeakouluihin 
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3. siirtyminen Suomessa yliopistojen kandidaattivaiheen jälkeisiin 
maisteriopintoihin. 

Kaikkien näiden väylien tulisi olla opiskelijoiden käytettävissä ja niiden 
kehittämistä tulisi yhteisesti suosia ja vaalia. Koulutuksen kysynnän kana-
vointi yksin yliopistoihin johtaisi siihen, että ammattikorkeakoulujen en-
simmäisen vaiheen opinnot muodostuisivat vähitellen yksi yhteen sopiviksi 
yliopistojen kandidaattivaiheen kanssa. Vauhdittuisi kehitys, jota kansain-
välisessä keskustelussa kuvataan yhtenäiskorkeakoulun käsitteellä. 

Ammattikorkeakouluille kannalta jatkotutkinnoilla, joilla on selvä kan-
sallinen ja kansainvälinen rinnastus MA-tasoon on myös niiden kansainvä-
lisiä yhteyksiä vahvistava merkitys. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot 
tulee jatkossa avata ulkomaisille opiskelijoille. Niihin tulee luoda englan-
ninkielistä tarjontaa, jotta ulkomaiset opiskelijat voivat opiskella MA-tason 
jatko-opinnot myös ammattikorkeakouluissa. Suomi tarvitsee lisää ulkomai-
sia opiskelijoita niin elinkeinoelämän tulevia tarpeita varten kuin kulttuuri-
sen moniarvoistumisen vahvistamiseksi. 

Tutkimus- ja 
kehitystoiminta 
ammattikorkeakouluissa 

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnalle on kolme 
yleistä perustetta. Suomi panostaa ensinnäkin voimakkaasti ja il-
meisen menestyksellisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan yli kolme 

prosenttia bruttokansantuotteestaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvis-
tamiseen on mobilisoitava kaikki mandolliset toimijat, myös ammattikor-
keakoulut. 

Toiseksi ammattikorkeakoulut toimivat tutkimus- ja innovaatioketjun 
siitä osassa, joka on lähellä yrityskenttää. Ne ovat lähellä osaamisen vaativia 
sovelluksia myös palvelutarjonnassa ja tuotekehityksen alueella. Ammatti-
korkeakoulut toimivat vaikutusalueestaan riippuen erilaisissa tutkimus- ja in-
novaatioympäristöissä. Niillä on paljon mandollisuuksia toimia alueellisen 
tutkimus- ja kehitystoiminnan vetureina, kaikilla koulutusaloilla: tekniikan 
ja kaupan ohella hyvinvointipalveluissa, muotoilun ja tuotekehityksen alal-
la ja myös maa- ja metsätalouden alalla. 

Kehittyessään korkeakouluksi jokaisen ammattikorkeakoulun tulee vah-
vistaa omaa osaamisperustaansa. Siihen ei riitä vain muualla tuotetun tutki-
mustiedon välittäminen, vaan tarvitaan omaa tutkimustoimintaa, jonka avul-

la ammattikorkeakoulun opettajisto muuttuu tiedon välittäj ästä sen tuotta- 
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jaksi ja taitavaksi soveltajaksi. Tämä kunkin ammattikorkeakoulun sisäinen 
prosessi on kolmas peruste tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiselle. 

Suhtautuminen ammattikorkeakouluj en tutkimus- ja kehitystoiminnan 
mandollisuuksiin on ilanduttavasti muuttunut viime vuosina. Reviirien var-
tioinnista on siirrytty verkottumiseen ja aitoon yhteistyöhön. Ammattikor-
keakouluilla on suuri haaste vastata näihin odotuksiin laadukkaalla tutkimus-
j a kehitystoiminnalla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laadulla on vain yhdet 
kriteerit, jotka kansainvälinen tiedeyhteisö määrittelee. 

Suomen Eduskunta on helmikuussa 2003 hyväksynyt uuden ammattikor-
keakoululain. Taustana on vilkas kotimainen debatti ja OECD:n koulutus-
komitean suorittama arvion Suomen ammattikorkeakouluj en tilasta. Uusi 
ammattikorkeakoululaki vahvistaa soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön 
ammattikorkeakouluj en tärkeäksi tehtäväksi opetuksen rinnalle. Myös alue-
kehitystehtävä vahvistuu. 

Omaleimaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittäminen on Suomen 
ammattikorkeakouluj en toisen vuosikymmenen tärkeä haaste. Suomessa am-
mattikorkeakouluilla tulisi olla merkittävä rooli teknologisten ja sosiaalisten 
innovaatioiden luomisessa ja niiden tulosten hyödyntämisessä. Jälleen tarvi-
taan kuitenkin kansainvälisiä yhteyksiä Euroopan Unionin sisällä, mutta 
myös laajemminkin. Ammattikorkeakouluj en tulee osallistua Euroopan 
Unionin 6. puiteohjelman toteuttamiseen ja siinä tarvitaan monentasoisia 
verkostoyhteyksiä. • 
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Suomen ja Saksan 

väliset kulttuurisiteet ovat vuosisatoja vanhat. 

Tämä kirja esittelee monipuolisesti ja havainnollisesti ammatillisen koulutuksen ja 

ammattikorkeakoulujen erityispiirteitä kummassakin maassa sekä erityisesti viime 

vuosikymmeninä tapahtunutta yhteistyön muotojen ja 

määrän nopeaa kehitystä maidemme 

Koska menneinä aikoina Suomi on ollut yleensä informaatiota 

vastaanottavana osapuolena, on viime vuosikymmeninä tässä asiassa 

tapahtunut myönteistä kehitystä siten, että Suomella on yhteistyössä myös 

yhä enemmän tarjottavaa. 

Yli-insinööri, diplomi-insinööri 
Teuvo Ellonen on toiminut noin 
30 vuotta teollisuuden palveluk-
sessa. Vuodesta 1987 hän on 
toiminut aluksi ammattikas-
vatushallituksessa ja opetus-
hallituksen perustamisesta lähtien 
opetushallituksessa opetusneu-

voksena ja yli-insinöörinä eläkkeelle siirtymiseensä 
saakka vuoteen 1998. Näissä tehtävissä 
merkittävän osan ovat muodostaneet 
kansainväliseen yhteistyöhön kuuluvat tehtävät. 

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri 
Keijo Nivala toimii Keski-Poh-
janmaan ammattikorkeakoulun 
Ylivieskan yksikön johtajana. 
Ylivieskan yksikössä on kolme 
koulutusohjelmaa: tekniikka, 
sosiaaliala sekä humanistinen ja 
opetusala. Lisäksi yksikköön 

kuuluu CENTRIA tutkimus ja kehitysosasto, jonka 
tehtäviin kuuluu muun muassa kansainvälisen 
yhteistyön koordinointi sekä ammattikorkeakoulun 
ja työelämän yhteyksien edistäminen. Keijo Nivala 
on toiminut myös Landen ja Tampereen ammatti-
korkeakoulujen rehtorina. 
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