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Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo

Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen osaamisen vahvis-
ta miseksi. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alu-
eel liset strategiat. Ami-säätiön perustivat 1973 Espoo, Helsinki, 

Kauniainen ja Vantaa.
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Ami-säätiön palvelukokonaisuus

Ami-säätiö tarjoaa laaja-
alaisia kokonaisratkaisuja 
pääkaupunkiseudun elin-
keinoelämän kilpailukyvyn 
vah vistamiseksi, työyhteisöjen 
ke hit tämiseksi ja yksilöllisen 
osaamisen lisäämiseksi. Toi-
minnan suunnittelua ohjaavat 
valtakunnalliset ja alueelliset 
strategiat. 

Amiedu on Suomen johtava 
ammatillinen aikuiskoulutus-
keskus. Amiedun omistaa 
Ami-säätiö, jonka taustayh-
teisöjä ovat Espoo, Helsinki, 
Kauniainen ja Vantaa.

Amicom Ajan koh tais-
semi naa rit ja -kou  lutukset 
välittävät uu sin ta ammatti- ja 
businesstietoa tehokkaina 
täs mäpaketteina.

Taitotalon kongressikes-
kus varmistaa kongressin, 
se mi naarin ja kokouksen 
on nistumisen. Taitotalon 
me nestystekijötä ovat tar-
koituksenmukaiset puitteet, 
keskei nen sijainti, hyvä palve-
lu ja herkullinen ruoka.
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E duskunta hyväksyi loppuvuodesta 2005 hallituk-
sen esityksen laiksi ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta. Se astui voimaan vuoden 2006 alussa. 

Uudessa laissa on kaksi merkittävää uutta tehtävää kou-
lutuksen järjestäjille: koulutuksen henkilökohtaistaminen 
ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Molemmat 
uudistukset on jo otettu huomioon Amiedun toimin-
nassa ja toteutuvat myös käytännössä. Amiedu toimii ja 
haluaa toimia jatkossakin ammatillisen aikuiskoulutuk-
sen edelläkävijänä.

Olemme viime vuosien aikana kehittäneet voimak-
kaasti toimintamalliamme. Koulutusohjelmat voidaan 
räätälöidä sekä yritysten ja muiden asiakasyhteisöjen 
että osanottajien yksilölliset osaamisen kehittämistar-
peet huomioon ottaen. Koulutuksen henkilökohtais-
tamista palvelevat osaamisen kartoitukset sekä tarvit-
tava valmentava koulutus tai välineaineopinnot. Näin 
Amiedu toteuttaa osaltaan yhteiskunnan valtakunnalli-
sia ja alueellisia kehittämistavoitteita työvoimapolitiikas-
sa, elinkeinopolitiikassa tai koulutuspolitiikassa. 

Amiedun toimintamallissa keskeisellä sijalla on työs-
sä oppiminen. Eniten sitä on oppisopimuskoulutuksessa, 
jonka tuloksellisuudesta siihen mukaan lähteneillä, niin 
työnantajilla kuin opiskelijoillakin, on vain hyvää sanot-
tavaa. Opiskelija saa työssä tarvittavan ammattitaidon 
ja suorittaa sitä koskevan näyttötutkinnon. Työnantaja 
saa palvelukseensa osaajan tekemään tuottavaa työtä 
jo koulutusvaiheessa.

Amiedu hakee aktiivisesti yhteyksiä sekä kasvu- ja 
kehityshakuisiin että muihin yrityksiin, joiden työvoi-
man laadussa ja määrässä ennakoidaan muutoksia. 
Yhteistyössä asiakkaiden kanssa laaditaan ja toteutetaan 
liiketoiminnan kehittämistarpeita ja -strategiaa tukevat 
koulutus- ja kehittämissuunnitelmat. 

Asiakasohjelmien toteutusten vaikuttavuutta arvi-
oidaan suhteessa asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden 
kehittymiseen. Olemme onnistuneet silloin, kun esimer-
kiksi asiakasyrityksen asiakastyytyväisyys, toimintapro-
sessit ja tulos kehittyvät asiakkaan tavoitteiden mukaan.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää toteuttaa 
osaltaan Amiedun ura- ja rekrytointipalvelu, jonka avul-
la tuetaan yrityksiä niiden tarvitseman työvoiman hank-
kimisessa ja opiskelijoita työmarkkinoiden arvostaman 
osaamisen kehittämisessä.

Amiedun toimialajako ja 
organisaatio uudistettiin
Kesällä 2005 toteutettu Ami-säätiön ja Amiedun organi-
saatiomuutos oli johdonmukainen päätösvaihe usean 
vuoden ajan toteutetulle strategisen suunnittelun, johta-
misen ja toimintamallin kehittämistyölle. Sen alkuvaiheis-
sa mallinnettiin uudella tavalla Ami-säätiön hallituksen 
roolia ja vastuita sekä Amiedun johtokunnan työsken-
telytapaa ja asialistaa. 

Pohdinnat Amiedun strategisesta asemasta ja toi-
mintamallin kehittämisestä huipentuivat organisatori-
siksi ratkaisuiksi. Heinäkuun 1. päivänä 2005 voimaan 
astunut uudistunut organisaatio on se työkalu, joka to-
teuttaa toimintamallia ja lunastaa siihen liitetyt lupauk-
set. Asiakkaille organisaatiomuutos ja uusi toimialajako 
merkitsevät uudenlaista ja entistä joustavampaa tapaa 
suunnitella ja toteuttaa yhä monipuolisempia asiakas-
kohtaisia kehittämis- ja koulutusohjelmia sekä alueellisia 
kehittämishankkeita.

Amiedun toimialat ovat:
■  Hyvinvointi 
■  Kauppa 
■  Kiinteistö- ja rakennus
■  Teknologiateollisuus
■  Valmentava koulutus

Osaamisen johtamisen 
kehittäminen
Amiedu on saanut vuoden 2005 aikana valmiiksi osaami-
sen johtamisen kehitysprojektinsa. Sen yhteydessä mää-
ritellyt tehtäväkohtaiset osaamisprofiilit ovat jatkossa 

Amiedu on ammatillisen 
aikuiskoulutuksen edelläkävijä

oppilaitoksessa käytävien kehityskeskustelujen keskeinen 
viitekehys. Profiilien pohjalta laaditaan kaikille henkilöstö-
ryhmille tavoitteellinen, määriteltyjä Amiedun ydinosaa-
misia tukeva henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. 

Samalla koko talon henkilöstön PD-koulutusohjel-
ma on valjastettu toteuttamaan systemaattisesti am-
matillisen osaamisen täydentämistä. Toteutamme siis 
oman henkilöstön osalta samaa toimivaksi osoittautu-
nutta henkilöstön kehittämismallia, joka palvelee myös 
asiakkaitamme.

Suoritettujen tutkintojen määrä 
kasvoi voimakkaasti
Vuonna 2005 suoritettujen tutkintojen ja osatutkinto-
jen yhteismäärä oli 2 206. Kasvua oli 22 %, vaikka ko-
konaisopiskelijamäärä hieman supistuikin. Vuonna 2005 
opiskelijoita oli yhteensä 14 558.

Puolet tutkinnoista suoritettiin rakennus- ja kiinteis-
tötoimialalla. Tietoteollisuusalalla tutkintojen määrä yli 
kaksinkertaistui ja oli 274. 

Oppisopimuskoulutuksen suosio on jatkuvasti kas-
vanut. Amiedun myynnistä koulutusmuodoittain oppi-
sopimuskoulutuksen osuus nousi lähes neljännekseen 
(24 %) vuonna 2005. Amiedun tuotot olivat yhteensä 
21,2 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat yli 4 %.

Amicom investoi 
ravintolatoimintaansa
Taitotalon kongressi- ja ravintolapalveluista sekä 
Amicom-ajankohtaisseminaareista vastaava Ami-sää-
tiön tytäryhtiö Amicom Oy on vuoden 2005 aikana 
investoinut voimakkaasti palvelutoimintansa edelleen 
kehittämiseen. Variantti-ravintolan toimintakonsepti on 
uudistettu ja myös koko ravintola on fyysisenä ympä-
ristönä sisustettu entistä viihtyisämmäksi. Valtakunnalli-
sessa kongressikeskusten asiakastyytyväisyystutkimuk-
sessa Taitotalo sijoittui aivan kärkipäähän.

Kiitokset hyvästä yhteistyöstä

Toimintamme voimakas kasvu on hyvä osoitus asiak-
kaidemme kasvavasta luottamuksesta ja siitä hyvästä 
yhteistyöstä, jolla asiakaskohtaiset koulutus- ja kehittä-
misprojektit on suunniteltu ja toteutettu. Tästä lämmin 
kiitos asiakkaillemme ja laajalle yhteistyökumppaniver-
kostolle. Erityiskiitoksen haluan osoittaa henkilökun-
nallemme, joka kasvaneen toiminnan aikana on osal-
listunut aktiivisesti toimintamallimme kehittämiseen ja 
asiakasohjelmiemme toteuttamiseen. ■

Timo Karkola
rehtori
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Suoritetut tutkinnot
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A miedun toimintamallin suuri etu on sen jous-
tavuus ottaa huomioon sekä asiakasyhteisö-
jen että opiskelijoiden erilaiset osaamisen 

kehittämistarpeet. Näyttötutkintojärjestelmään liittyvä 
valmistava koulutus palvelee tuloksekkaasti myös julki-
sen vallan elinkeino- ja työvoimapoliittisia sekä alueelli-
sia kehittämistavoitteita.

Räätälöityjä kehittämis- ja 
rahoitusratkaisuja yrityksille
Amiedu tarjoaa asiakkailleen parhaat kokonaisratkai-
sut aikuisoppijan ja tämän työyhteisön kehittämisen ja 
muutospäämäärien saavuttamiseksi. Se sisältää paitsi 
koulutus- ja kehittämispalveluja, myös tuki-, neuvonta- 
ja tiedotuspalveluja kehittämisohjelmien monista julki-
sista rahoitusmahdollisuuksista. 

Yritysasiakkaiden koulutus- ja kehittämisohjelmien 
suunnittelu perustuu asiakkaan liiketoiminnan tilanteen 
ja tulevaisuudennäkymät huomioon ottaviin johdon 
ja henkilöstön osaamisen kehittämistarpeisiin. Yhteis -
työssä Amiedun kanssa tuotettavalla ammatillisella kou-
lutuksella ja muilla kehittämisratkaisuilla yritys voi varau-
tua niin työvoimatarpeen kasvuun kuin osaamistarpei-
den muutoksiinkin. 

Yhteistyö Amiedun kanssa on varsin vaivatonta ja 
säästää asiakkaan aikaa. Yrityksen tavoitteita palvelevat 
kehittämisratkaisut syntyvät Amiedussa ”yhdeltä luu-
kulta”. Amiedun asiakaskasvastuullisen yksikön edustaja 
huolehtii siitä, että kehittämisohjelman eri osiin osallis-
tuvat asiantuntijat perehtyvät yrityksen tilanteeseen ja 
tavoitteisiin.

Amiedun asiakkaille räätälöidyt ratkaisut ja kehittä-
mispalvelut ovat toimivia ja kustannustehokkaita. Niissä 
otetaan huomioon yrityksen liiketoimintastrategia, asi-
akkuudet, tuotteet ja palvelut ja yrityksen keskeiset ke-
hittämishankkeet.

Amiedu toteuttaa 
yhteiskunnallisia tavoitteita
Amiedu on mukana eri ministeröiden ja pääkaupun-
kiseudun kuntien elinkeino- ja työvoimapoliittisissa 
hankkeissa ja toteuttamassa yhdessä Uudenmaan TE-
keskuksen, pääkaupunkiseudun työvoimatoimistojen 
ja oppisopimuskeskusten kanssa suunniteltuja koulu-
tusohjelmia. Myös kunta- ja palvelurakenneuudistus 
on avaamassa Amiedulle uusia mahdollisuuksia tuottaa 
palveluja virastojen ja laitosten tarpeisiin. 

Amiedu toimii koordinaattorina pääkaupunkiseu-
dulla Noste-ohjelmassa, jossa on mukana viisi toimijaa: 
Helsingin kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayh-
tymä, Vantaan kaupunki, AEL ja Amiedu. Yksi Amiedun 
toimintalinjoista Noste-ohjelmassa on palvelut pienille 
ja keskisuurille yrityksille. 

Ammattitutkintoja 
ja työssä oppimista
Amiedu tarjoaa edustamillaan toimialoilla hyvin moni-
puolisia ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuuk-
sia sekä ammattilaisille että sellaisiksi aikoville. Valittavana 
on lähes 80 perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkin-
toa, joiden suorittamiseen Amiedu tarjoaa innovatiiviset 
opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt. Ammatillisen 
osaamisen kartoituspalvelut palvelevat kunkin opiskeli-
jan henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelua.

Amiedun toimintamallissa valtaosa ammattipätevyydestä saavu-
tetaan käytännön työssä. Työharjoittelupaikkoja tarjoavat Amiedun 
yhteistyökumppanit, yritykset ja julkisyhteisöt. Työssä oppimista 
täydentävät lähi-, etä- ja verkko-oppiminen. Ammattitutkinnon me-
nestyksellinen suorittaminen oppisopimuskoulutuksen yhteydessä 
antaa hyvät edellytykset työpaikan saamiselle.  

Amiedu tarjoaa valmentavaa koulutusta ja kotouttamiskoulutusta 
maahanmuuttajille. Heidän ammatillista koulutustaan ja työhön sijoit-
tumista tukee työpaikoilla toteutettava perehdyttäminen suomalai-
seen työkulttuuriin.  

Laajat kouluttaja- ja 
asiantuntijaverkostot
Amiedulla on palveluksessaan 176 kouluttajaa. Kehittämis- ja koulu-
tusohjelmien toteutuksissa hyödynnetään lisäksi Amiedun 600 – 800 
henkilön asiantuntijaverkostoa. 

Amiedu huolehtii kouluttajiensa ja asiantuntijoidensa ammatilli-
sen osaamisen kehittämisestä ja päivittämisestä toimialojen teknisen 
ja markkinakehityksen mukaan pitämällä yhteyttä yrityksiin ja yhtei-
söihin ja toimimalla yhteistyössä heidän kanssaan. ■

Lisäarvoa Amiedun 
kehittämispalveluilla

Osaamisalueet

Eläintenhoito

Hoito, hoiva ja kasvatus

Puhdistuspalvelut

Ravitsemispalvelut

Välinehuolto

Asiakaspalvelu ja markkinointi    

Johtaminen ja työyhteisövalmennus

Myynti, kauppa ja logistiikka

Taloushallinto

Tietojenkäsittelyn perusteet

Viestintä ja vieraat kielet

Viestintätekniikka

Yrittäjyys

Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen

Kiinteistönhoito

LVI

Maarakennus

Pintakäsittely

Rakennusalan projektinjohto

Talonrakennus

Turvallisuus

Tietotekniikka

Käyttäjäsovellukset

Tuotantotekniikka

Sähkö ja automaatio

Kotoutumiskoulutus

Työelämään ja koulutukseen valmennus

Ammatillisen osaamisen kartoitukset

Ohjaus ja opiskelun tukipalvelut

Ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset

Kokous- ja ravintolapalvelut

Toimialat

Hyvinvointi

Kauppa

Kiinteistö ja rakennus

Teknologiateollisuus

Valmentava koulutus

Koulutus- ja kehittämisohjelmien suunnittelu ja toteutus perustuu asiak kaan 
ja Amiedun hyvään yhteistyöhön. Kuvassa Suomen Posti Oy:n henkilöstön 
kehittämispäällikkö Leena Tompuri ja projektipäällikkö Virve Vartiainen sekä 
kouluttaja Kari Salo Amiedusta.

Amiedu toimii 
yhteistyössä pääkaupun-
kiseudun kuntien kanssa. Koulutuk-
sella työammattiin -koulutuksessa opiskelija 
Tiia Hoffrén ja Amiedun kouluttaja Kaija Lahti.



Sini Syväniemi
Toimialajohtaja

www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 422 Gsm 050 5770 871

Sini Syväniemi
Toimialajohtaja
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Hyvinvointi
Osaamisalueet:

■ Eläintenhoito
■ Hoito, hoiva ja kasvatus
■ Puhdistuspalvelut
■ Ravitsemispalvelut
■ Välinehuolto

mahdollisuuden opiskella käytännönläheisesti pienen 
hyvinvointialan yrityksen toimintaan liittyviä tehtäviä. 
Työ harjoitusyrityksessä tukee opiskelijoiden ammatillis-
ta kehittymistä hoito- ja hoivatyössä heidän tehdessään 
asiakkaiden kotona monipuolisia palvelutehtäviä apua 
tarvitseville ikäihmisistä lapsiperheisiin. 

Toiseksi suurin sektori oli ravitsemisalan koulutus, 
jossa on tarjolla alan kaikki perus-, ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnot. Koulutus painottui suurtalouspuolel-
le, koska henkilöstöruokaloissa on jatkuvasti tarvetta 
osaavista ammattilaisista. Henkilöstöruokalat ovat viime 
vuosina kehittyneet yhä monipuolisempia, kasvis- ja kan-
sainvälisiä erikoisruokavalioita tarjoaviksi suurkeittiöiksi. 

Myös työvoimahallinnon tilaamaan alan nonstop-
koulutukseen osallistuvilla on hyvät mahdollisuudet 
työllistyä nopeasti. Koulutukseen osallistuville laaditaan 
yksilöllinen oppimispolku ammattitaidon täydentämi-
seksi ja työssä tarvittavan tutkinnon suorittamiseksi.  

Puhdistuspalvelualan koulutus vuonna 2005 oli lähes 
kokonaan yrityskohtaista oppisopimuskoulutusta, jolla 
julkisyhteisöt ja siivousalan yritykset varmistivat onnistu-
neesti työvoiman saantiaan. Koulutuksessa oli runsaasti 
maahanmuuttajia, joiden koulutus- ja kokemustaustan 
kartoituksen perusteella järjestettiin tarvittaessa myös 
valmentavaa koulutusta tai kielikoulutusta. 

Amiedu osallistuu 41 aikuiskoulutuskeskuksen ja 
Suomen Yrittäjien yhteiseen Kattava-hankkeeseen, mis-
sä Amiedun hyvinvointiala on kehittämässä hoivayri-
tysten toimintaa ja alan yrittäjyyttä. Vuorovaikutus ja 
kumppanuus yrittäjien kanssa hankkeen aikana on tuo-
nut paljon tärkeää tietoa ja kokemusta yrittäjän arjesta 
ja niistä käytännön ongelmista, jotka rajoittavat pienyri-
tysten mahdollisuuksia osallistua kipeästikin tarvittaviin 
koulutus- ja kehittämisprojekteihin. ■

A miedun hyvinvointialan osaamiskeskus on 
alan yritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstö-
valmennuksen asiantuntija, joka toimii asiak-

kaan kumppanina muutostilanteiden hallinnassa. Sen 
koulutustarjonta kattaa niin ammatilliset tutkinnot kuin 
johtamis- ja yrittäjävalmennuksetkin. 

Oppilasmäärältään suurin koulutusammatti vuon-
na 2005 oli lähihoitaja, jota opiskeli yhteensä noin 300 
henkilöä. Omaehtoisena tai työvoimakoulutuksena 
toteutettu lähihoitajakoulutus kestää n. 1,5 – 2 vuotta 
opiskelijan henkilökohtaisen aikataulun mukaan.

Yrittäjyyden kehittäminen on Amiedulle sydämen 
asia myös hyvinvointialalla. Vuonna 2005 perustet-
tu harjoitusyritys, Amiedun hyvinvointipalvelu, tarjoaa 

Kasvussa hoitotyön ja ravitsemisalan 
koulutus sekä yrittäjyysvalmennus
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Suoritetut tutkinnot toimialoittain 2005
(vanhan toimialajaon mukaisesti)

Lähihoitajan tutkinnon Amiedussa suorittaneet Minna Damski ja Sanna Hämäläinen työskentelevät Helsingin 
Seniorisäätiön Pakilakodissa. Kuvissa avustettavina Väinö Koskela ja Pirkko Räisänen. 
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Kauppa
Osaamisalueet:

■ Asiakaspalvelu ja markkinointi
■ Johtaminen ja työyhteisövalmennus
■ Myynti, kauppa ja logistiikka
■ Taloushallinto
■ Tietojenkäsittelyn perusteet
■ Viestintä ja vieraat kielet
■ Viestintätekniikka
■ Yrittäjyys

Koulutusta ja kehittämispalveluja 
johdolle ja henkilöstölle

A miedun kaupan osaamiskeskus on kaupan ja 
palveluyritysten konseptilähtöisen henkilöstö-
valmennuksen asiantuntija ja asiakkaan kump-

pani muutostilanteiden hallinnassa. Osaamiskeskuksen 
toiminta perustuu alan syvälliseen ymmärtämiseen. 
Kaupan suuria haasteita ovat muutoksen johtaminen ja 
valittujen strategioiden sekä liiketoimintakonseptien vie-
minen käytännön toimintaan ja myymälätyöskentelyyn.

Osaamiskeskuksessa Amiedun kattava toimialatun-
temus yhdistyy liiketoiminta-, projekti- ja palveluratkai-
sujen osaamiseen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa toimi-
alan yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat päivittäis- ja 
erikoistavarakaupan eri tehtävissä tarvittavaa amma-

tillista koulutusta ja liiketoiminnan kehittämispalveluja 
rahoitusratkaisuineen. 

Ohjelmissa opiskelevat työyhteisöjen kaikki henkilös-
töryhmät, niin myyjät, asiakaspalvelijat, toimihenkilöt, esi-
miehet, asiantuntijat, johtajat kuin itsenäiset yrittäjätkin. 

Uusi tutkinto aikuisopiskelijoille
Vuosina 2004 – 2005 kaupan asiakasohjelman painopis-
te on ollut koulutuksen suunnittelussa ja tuottamisessa 
niille kaupan alan ketjuille, joilla ei ole omaa koulutus-
organisaatiota. Toteutuksia on ollut yksittäisistä valmen-
nusohjelmista aina kokonaisvaltaisiin ”akatemioiden” 
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pyörittämisiin ”avaimet käteen”-periaatteella. Tämän 
lisäksi Amiedulla on yhteistoimintaa myös kaupan alan 
yritysten omien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Amiedu on ollut ensimmäisten joukossa kehittä-
mässä retail-merkonomitutkintoa aikuisopiskelijoille. 
Oppisopimusmuotoinen koulutusohjelma on saanut 
vahvan suosion kaupan piirissä ja siitä on kehittynyt 
hyvä kanava henkilöstön pätevöittämiseen sekä osaa-
van henkilöstön rekrytoimiseen. Retail-merkonomitut-
kinnon suorittaminen on liitetty myös moniin asiakas-
kohtaisiin kehittämisohjelmiin.

Yrittäjyyden kehittäminen

Amiedun yrittäjyyden osaamiskeskus vastaa Amiedun 
yrittäjyysohjelman toteuttamisesta. Yrittäjyysohjelma 
pitää sisällänsä valmennuksen yrittäjän ammattitutkin-
toon alkaville yrittäjille ja erikoisammattitutkinnon yri-
tystoimintaa jo pidempään pyörittäneille. 

Amiedun yrityskehittämö tarjoaa asiantuntijapal-
velut sekä innovatiivisen toimintaympäristön yhden tai 
useamman henkilön perustaman kaupan ja palvelualan 
yrityksen liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. 

Kaupan toimiala tuottaa laajasti myös johtamis- ja 
esimiesvalmennusta sekä tietojenkäsittelyn perustutkin-
tokoulutusta, keskeisenä toimintamallina oppisopimus-
muotoinen koulutus, jota tehdään hyvässä yhteistyössä 
työnantajien ja opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteute-
taan valtaosin yrityskohtaisina ryhminä. ■

Osaamisen kehittämistä kaikille kaupan henkilöstöryhmille
ja koko palveluketjulle

Kauppias Kaija Ekroth Järvenpään Vaatehuoneesta suorittaa Amiedussa yrittäjän erikoisammattitutkintoa.
Vaatehuone-ketjulle räätälöity Amiedun kauppiasvalmennus kehittää liiketoimintaa, maastouttaa ketjukonseptia 
sekä jakaa yhteistyön parhaita käytäntöjä. Pikkukuvassa kauppias Kaija Ekroth, Vaatehuone-ketjun markkinoin-
tipäällikkö Markku Heikkilä (oik.) ja kouluttaja Hannu Hallikainen Amiedusta.
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Kiinteistö ja rakennus
Osaamisalueet:

■ Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen
■ Kiinteistönhoito
■ LVI
■ Maarakennus
■ Pintakäsittely
■ Rakennusalan projektinjohto
■ Talonrakennus
■ Turvallisuus

kiinteistönhoitoalalla kiinteistönhoitajien koulutukseen 
ja LVI-alalla putkiasentajien koulutukseen. Vuonna 2006 
uutena tutkintona koulutusohjelmaan tulee mukaan il-
mastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto.

Talotekniikka-alan 
koulutusta pk-sektorille 
Vuoden 2005 tärkeitä yhteistyöprojekteja olivat Optio
 –  aikuisen oppisopimus ja Taloks-projekti. Optiossa 
Ami edu oli yhteistyössä Vantaan oppisopimuskeskuk-
sen kanssa luomassa keski-ikää vanhemmille oppisopi-
musopiskelijoille mallia, johon liittyy voimakkaasti myös 
opiskelun henkilökohtaistaminen. 

Taloks-projekti on Opetushallituksen rahoittama 
talotekniikka-alan aikuiskoulutuspalvelujen kehittämis-
hanke, jossa Amiedu on mukana yhdessä seitsemän 
muun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on 
tarjota erityisesti alan pk-yritysten tarvitsemia koulutus- 
ja kehittämispalveluja. Projektin tarkoituksena on myös 
elvyttää talotekniikka-alan kouluttajien rekrytointia, ja 
turvata mm. alalle tyypillisten kapeiden ammattisekto-
reiden koulutuksen jatkuvuus. 

Työssä oppimisen kehittämistä, mm. opintopiirien 
rakentamista työpaikoilla on kehitetty monissa projek-
teissa. Niissä on omalta osaltaan kysymys työpaikan ns. 
hiljaisen tiedon oppimisen strukturoimisesta.

Turvallisuuskoulutus kasvussa
Amiedun turvallisuusosaamiseen liittyvä tuotekehitys, 
uusi toimintamalli ja oman erikoisosaamisen vahvista-
minen ovat myötävaikuttaneet turvallisuuskoulutuksen 
kasvuun. Turvallisuusalan tutkintotavoitteisia ohjelmia 

A miedun kiinteistö- ja rakennustoimiala tarjoaa 
monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja 
rakennusalan ammattilaisille ja sellaisiksi aiko-

ville. Valikoimaan sisältyy yli kaksikymmentä alan perus-
tutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. 
Lisäksi tarjonnassa on saman verran erityispätevyyteen 
johtavia sertifi kaattikoulutuksia. Näihin tähtäävä koulu-
tus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alan yritys-
ten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. 

Valtaosa toimialan koulutuksesta on omaehtoista 
lisäkoulutusta kiinteistö- ja rakennusalan ammatteihin. 
Kiinnostus oppisopimuksella tapahtuvaan koulutukseen 
on viime vuosina kasvanut sekä yritysten että aikuisop-
pijoiden piirissä. Oppisopimuskoulutuksella saatavat 
hyödyt ovat merkittäviä verrattuna niihin liittyviin hal-
linnollisiin lisätehtäviin. 

Noin 30 % toimialan koulutuksesta vuonna 2005 oli 
työvoimapoliittista nonstop-koulutusta, joka rakennus-
alalla kohdistui talonrakennukseen ja pintakäsittelyyn, 

Monipuolista koulutusta kiinteistö- 
ja rakennusalan ammatteihin

Amiedun koulutuksessa ovat vartijan ammattitutkinto 
ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

Amiedu solmi vuonna 2005 kattavan yhteistoi-
mintasopimuksen Turvatiimi Oyj:n kanssa. Amiedulla 
on yhteistoimintaa myös muiden turvallisuusalan yri-
tysten kanssa. 

Tekniikan erikoisammattitutkinnosta Amiedu on 
teh nyt turvallisuusalalle räätälöidyn version, Yritys tur-
val lisuus-ohjelman, joka toteutettiin ensi kerran vuonna 
2005. Osallistujina oli korkeasti koulutettu ryhmä, joka 
sijoittui työmarkkinoille hyvällä menestyksellä. 

Suunnitteluun tukea 
ohjausryhmätyöskentelyllä 
Ohjausryhmätyöskentely on hyväksi havaittu keino var-
mistaa, että kullekin koulutukselle asetetut tavoitteet 
toteutuvat. Ohjausryhmän avulla voidaan sekä kehittää 
toimialan asiakasohjelmia että seurata, ohjata ja suunna-
ta yksittäisten ohjelmien toteutusta. 

Työvoimapoliittisen koulutuksen suuntaamista ja 
kehittämistä tukevat ohjausryhmät kokoontuvat 3 – 4 
kertaa vuodessa eri alojen mukaan eri kokoonpanoilla. 
Ryhmissä on mukana TE-keskuksen ja työvoimatoimis-
ton edustajat sekä Amiedusta toimialajohtaja ja ohjel-
mista vastaavat koulutuspäälliköt.

Vastaava ohjausryhmätyöskentely on käytössä myös 
kaikissa yrityksille järjestettävissä koulutuksissa.

Noste-koulutuksella 
jatkoa työuraan
Noste-koulutuksessa vuonna 2005 Amiedussa valmis-
tui suurin yksittäinen ryhmä, kun 24 kiinteistönhoitajaa 
sai tutkintotodistuksen toukokuussa. 

Noste-koulutus on tarkoitettu sellaisille työssä ole-
ville, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. 
Noste-koulutus on hyväksi havaittu keino vahvistaa esi-
merkiksi ikääntyneen henkilön ammattiosaamista, lisätä 
työvuosia ja siirtää eläkkeelle lähtöä myöhemmäksi. ■
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Amiedun opiskelijat 
koulutusmuodoittain 2005
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Työssäoppiminen ja hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa tuovat Amiedun 
koulutustoiminnassa hyviä tuloksia. Viktor Granström (vas.) suoritti talon-
rakennusalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksella NCC Rakennus 
Oy:n palveluksessa. Kerrostalon betonilaudoituksen piirustuksia tarkas-
televat myös NCC:n vastaava mestari Pekka Pasanen (oik.) ja kouluttaja 
Pertti Nieminen Amiedusta.



Kari Lepistö
Toimialajohtaja

www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 381 Gsm 050 5420 317

Toimialajohtaja

www.amiedu.fi 
www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 381 Gsm 050 5420 317

14

Teknologiateollisuus
Osaamisalueet:

■ Tietotekniikka
■ Käyttäjäsovellukset
■ Tuotantotekniikka
■ Sähkö ja automaatio

T oimialan asiakasohjelmat jakaantuvat kahteen 
pääalueeseen: teknologiateollisuus ja tietotek-
niikka. Teknologiateollisuuden osaamisalueet kat-

tavat perinteiset tuotantoalat kuten tuotantotekniikka, 
sähkö, elektroniikka ja automaatio. Tietotekniikka-alan 
koulutustuotteet ja palvelut ovat ammattilaisille suun-
nattuja tieto-, tietokone- ja tietoliikennetekniikan sekä 
loppukäyttäjille suunnattuja käyttäjäsovelluskoulutuksia.

Koulutuksen yrityskohtaisessa toteutuksessa Ami-
edun tavoitteena on solmia suurten yritysten kanssa 
kumppanuussopimuksia, jolloin ohjelmat voidaan rää-
tälöidä kunkin yrityksen erityistarpeiden mukaan. Pk-
yrityksiä palvellaan tuottamalla koulutuskokonaisuuksia, 
jotka sopivat useille yrityksille.

Tietotekniikka-alan koulutuksessa vuonna 2006 pai-
nottuu yritysten omiin tietojärjestelmiin liittyvä käyttä-
jävalmennus. Amiedu on tuottanut uusia koulutusohjel-
mia erilaisten kartoitus- ja mittausjärjestelmien käytön 
oppimiseen, sillä erilaiset tiedon käsittelyt ja tiedon ana-
lysointitarpeet ovat kasvamassa.

Omaehtoisessa perus- ja lisäkoulutuksessa opiskele-
vat henkilöt suuntautuvat tietotekniikan ja sähkö- ja auto-

maatioalan tutkintoihin tähtääviin koulutuksiin. Erityisesti 
tietotekniikan sertifi kaatteihin tähtäävät valmennukset 
kiinnostavat sekä tutkintoon tähtäävissä että yrityksille 
suunnatuissa koulutuspalveluissa. Tietotekniikan käyttä-
jäsovellutukset -yksikössä koulutus on lähinnä yrityksille 
suunnattua koulutusta, muun muassa tietokoneen ajo-
korttikoulutusta ja Offi ce-ohjelmapaketin koulutusta.

Toimialan työvoimapoliittisesta kou lutuk ses ta puo-
let suuntautuu metalliteollisuuden tuotantotekniikan 
am matteihin ja loput jakautuvat sähkö- ja automaa-
tioasentajien tutkintoihin. Työvoimapoliittinen koulutus 
toteutetaan nonstop- eli jatkuvan sisäänoton periaat-
teella, jossa ammatillisen osaamisen kartoituksella on 
voimakas asema. 

Koulutusohjelmista tukea 
rekrytointiin ja sopeuttamiseen 
Amiedu on mukana valtakunnallisessa ammatillisten ai-
kuiskoulutuskeskusten Ketju-hankkeessa. Hankkeen avulla 
ne syventävät yhteistyötään sekä kehittävät toimintamal-
liaan valtakunnallisesti ja alueellisesti toimivana verkosto-
na aikuisoppijoiden, alueiden ja työelämän parhaaksi.

Amiedu on mukana myös Opetushallituksen rahoit-
tamassa PROKO-hankkeessa. Sen tavoitteena on var-
mistaa yritysten osaamisen kehittäminen ja kilpailukyvyn 
ylläpitäminen koulutuksen avulla. PROKO-hanke tukee 
yrityksiä selviytymään niiden henkilöstön jatkuvasti kas-
vavissa osaamis- ja ammattitaitovaatimuksissa. 

Hankkeessa pyritään myös ennakoimaan kasvuyri-
tysten ja toimintaansa sopeuttavien yritysten työvoima-
tarpeita ja auttamaan esimerkiksi muuntokoulutuksen 
avulla sekä rekrytointia että henkilöstön uudelleensijoit-
tumista työhön. ■

Koulutusta teknologiateollisuuden 
ja tietotekniikan ammatteihin
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Amiedun opiskelijamäärät 2003 – 2005
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Koulutuksessa oman työn tarkastaminen ja opastus kuuluvat olennaisena osana työsuorituksiin. Kuvassa Are Oy:n 
sähköasentaja Anniina Kangas ja työnohjaaja Juha Jokinen sekä Amiedun kouluttaja Jukka Kauhanen. 
Tietokoneasentajan ammattitutkinto on sopiva jatkotutkinto sähköalan perustutkinnon jälkeen (pikkukuva).



Auli Härkönen
Toimialajohtaja

www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 506 Gsm 0400 609 239

Auli Härkönen
Toimialajohtaja

www.amiedu.fi 
www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 506 Gsm 0400 609 239

16

Osaamisalueet:

■ Kotoutumiskoulutus
■ Työelämään ja koulutukseen valmennus
■ Ammatillisen osaamisen kartoitukset
■ Ohjaus ja opiskelun tukipalvelut

Valmentava koulutus

Yhteistyössä Espoon työvoimatoimistojen kanssa on 
jatkettu ammatillisesti valmentavaa koulutusta ja työn-
hakuvalmennusta. Espoon palvelukeskuksen kanssa on 
käynnistynyt yhteistyö erilaisissa ohjaavissa koulutusohjel-
missa oleville asiakkaille, myös maahanmuuttajaryhmille. 

Vantaan työvoimatoimistolle on toteutettu ryhmä-
palveluna työnhakuvalmennusta hyvällä menestyksellä.

Kotoutumiskouluttajat 
työkulttuurin tulkkeina
Amiedu on kehittänyt maahanmuuttajien kotoutumis-
koulutukseen uusia tuotteita, joiden toimivuudesta on 
saatu hyvää palautetta niin työhallinnon kuin yritysten-
kin taholta. Koulutus on kielipainotteista ja siihen sisäl-
tyy myös kulttuuri- ja yhteiskunnallista tietoutta osanot-
tajien kielitaidosta riippuen. 

Uudessa koulutusmuodossa opetus tapahtuu pää-
asiassa työpaikoilla, joissa suomen kielen opettaja ja 
ohjaava opettaja toimivat myös työkulttuurin tulkkeina 
opiskelijoiden ja työyhteisön välillä. 

Kotoutumiskoulutuksessa on vuosittain edustet-
tuna 60 – 70 kansallisuutta. Suurin maahanmuuttaja-
ryhmä on venäläiset. Heidän koulutustasonsa on hyvä; 
joukossa on paljon korkeakoulututkinnon ja toisen 
asteen tutkinnon suorittaneita. 

Tukiopetusta tarpeen mukaan
Amiedu järjestää suomen kielen tukipetusta myös 
muiden yksiköiden ammatillisessa koulutuksessa ole-
ville, eri yhteisöjen ryhmille sekä oppisopimuskoulu-
tuksessa oleville maahanmuuttajille. Jos käy ilmi, että 
jonkun ammattilliseen koulutukseen valitun kielitaito 

V almentavan koulutuksen kaksi yksikköä, kotou-
tumiskoulutus sekä koulutukseen ja työelä-
mään valmennus, palvelevat ensisijaisesti työ-

hallinnon ja osin opetushallinnon kautta tulevia asiakkai-
ta. Koulutuspalveluja myydään myös suoraan yrityksille.

Kaksi muuta yksikköä ovat ammatillisen osaamisen 
kartoitus sekä ohjaus- ja tukipalvelut. Yksiköt keskittyvät 
palvelemaan pääasiassa Amiedun muiden yksiköiden 
opiskelijoita, joiden osaamista kartoitetaan opiskelun 
alkuvaiheessa, kunkin henkilökohtaisen oppimispolun 
suunnittelemiseksi. Tutkinnon suorittamisen ja ammatil-
lisen osaamisen hankkimisen vaiheissa opiskelijoille on 
tarjolla myös tukipalveluja esim. lisäohjausta keskeyttä-
misen uhatessa ja tukea välineaineiden opiskelussa.

Yksiköt antavat myös tukea Amiedun kouluttajille 
sekä työpaikkaohjaajille, jotka toimivat opiskelijoiden 
tukena työpaikoilla työssäoppimis- tai työharjoittelu-
jaksojen aikana.

Koulutuspalveluja 
työvoimatoimistoille 
Koulutukseen ja työelämään valmentamisen yksikkö 
on jatkanut yhteistyössä Helsingin työvoimatoimiston 
kanssa hyvin onnistuneeksi todettua Koulutuksella 
työammattiin -koulutusta. Vuonna 2005 toteutui yh-
teensä 15 koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmia ja työ-
voimatoimiston palveluja on kehitetty edelleen hyvien 
kokemusten pohjalta

Uusi suunta -ohjelmalla jatketaan vuonna 2006 en-
tistä useammalle joukolle erityyppisiä asiakkaita, jotka 
hakevat uusia kehittymisreittejä elämäänsä. Koulutus 
on pitkäkestoisempaa perusohjaavaa koulutusta kuin 
Koulutuksella työammattiin -koulutus.

Valmentavaa koulutusta ja tukipalveluja 
opiskelun henkilökohtaistamiseksi

ei riitä, hänet voidaan siirtää joksikin aikaa kielikoulu-
tukseen, minkä jälkeen hän voi palata jatkamaan am-
matillisia opintojaan. Tukipetuksen räätälöintimahdolli-
suudet toimivat sekä opiskelijan tarpeiden että yritys-
ten tarpeiden mukaan. 

Osaamisen kartoitus 
tärkeä askel
Koulutukseen hakijoiden ammatillisen osaamisen kar-
toituksella selvitetään henkilöiden sekä ammatillista 
osaamista että muuta elämäntilannetta, motivaatiota 
ja opiskeluvalmiuksia eli ylipäänsä mahdollisuuksia läh-
teä ammatilliseen koulutukseen. Henkilöille, jotka eivät 
ainakaan heti pääse ammatilliseen koulutukseen, laadi-
taan jatkosuunnitelma. 

Jos kartoitusvaiheessa käy ilmi, että henkilöllä on joi-
takin oppimisvaikeuksia, esimerkiksi lukihäiriö tai ongel-
mia matemaattisissa taidoissa, opiskelu on tarpeen or-
ganisoida jollakin muulla tavalla ja järjestää tarvittaessa 
tukiopetusta. Amiedu otti käyttöön vuonna 2005 Niilo 
Mäki -instituutin kehittämät luki- ja matematiikkatestit, 
joilla kartoitetaan mahdolliset oppimisvaikeudet.

Juuri tällaiset kartoitukset ja tukipalvelut, joita 
Amiedu kehittää eteenpäin, ovat yksi keskeinen osa 
opiskelun uuden aikuiskoulutuslain tarkoittamaa opis-
kelun henkilökohtaistamista. 

Jokerilla apua oppijoille
Amiedu on yhteistyössä kolmen muun aikuiskoulutus-
keskuksen kanssa Jokeri-hankkeessa, jossa kootaan tie-
toja, kokemuksia ja materiaaleja eri keinoista edistää eri-
laisten oppimisvaikeuksia omaavien henkilöiden opiske-
lua. Vuoden 2005 lopulla päättyneen projektin puitteissa 
on tuotettu portaali, joka on yhteisessä käytössä.

Duuniverkosta kohtauspaikka 
Amiedun kehittämishankkeella, ura- ja rekrytointi-
palvelua toteuttavalla Duuniverkolla on nettisivusto, 
jossa työntekijät ja työnantajat voivat hakea toisiansa. 
Sivuston kehittäminen jatkuu 2006, ja siihen on saatu 
ESR-rahoitusta. Duuniverkossa kehitetään toimintata-
poja, joilla monialainen ammatillinen aikuiskoulutuskes-
kus voi parhaiten auttaa työnantajia hakemaan ratkai-
suja osaajatarpeisiinsa.  ■

Maahanmuuttajakoulutus on kielipainotteista ja siihen sisäl-
tyy myös kulttuuri- ja yhteiskunnallista tietoutta Suomesta. 
Kuvassa vasemmalta Abdi Hassen Mohamed, kouluttaja Teija 
Lehikoinen, Nadezda Kaikonen ja Igor Kolje.
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Koulutuksella työ-
ammattiin -koulutuksessa 
Kirsi Collin ja Minna Salonen.
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Amiedu kasvattaa osaamistaan

A miedulla on mittava kouluttaja- ja asiantuntija-
joukko, joka huolehtii lähes 15 000 vuotuisen 
opiskelijan koulutus- ja kehittämisohjelmien 

suunnittelusta ja toteuttamisesta. Amiedun vakinaises-
sa palveluksessa olevaa henkilöstöä oli vuoden 2005 
lopulla 256. Näiden lisäksi Amiedulla on käytettävissään 
laaja asiantuntijoiden ja konsulttien verkosto, jossa vuo-
sittain toimii yhteensä 600 – 800 henkilöä. 

Kaikki kouluttajat ovat kiinteästi yhteydessä työelä-
mään, oman alansa yrityksiin, viranomaisiin sekä amma-
tillisiin ja työmarkkinajärjestöihin. Yhteyksien avulla he 
saavat ajankohtaista taustatietoa markkinakehityksestä, 
yritysten haasteista, toimintatavoista ja työelämän ke-
hitysilmiöistä. Niiden tunteminen on kouluttajille tärke-
ää, koska opiskelijat tulevat työelämästä, palaavat sinne, 
ovat työharjoittelussa tai työssäoppimisjaksoilla. 

Organisaatio palvelee 
uutta toimintamallia
Heinäkuun 1. päivänä 2005 voimaan tullut uusi organi-
saatio merkitsee entistä asiakaskeskeisempää toiminta-
mallia ja toisaalta osaamisen joustavampaa käyttöä eri 
asiakasohjelmissa. Yhdellä toimialalla hyväksi havaittu 
käytäntö voidaan mallintaa ja saada tehokkaasti ja no-
peasti käyttöön myös muilla toimialoilla. 

Valmentavassa koulutuksessa yhteistyö toimialo-
jen kanssa on jo vanhastaan ollut tärkeää. Nyt koko 
Amiedun toimintaan laajennettu verkostomainen toi-
minta ja sisäinen yhteistyö ovat Amiedun menestyksek-
kään toiminnan keskeisiä tekijöitä. 

Osaamisen kehittäminen 
keskeinen tehtävä 

Amiedun kehitysyksikön vastuualueeseen kuuluvat ai-
kuis pedagogiikka, osaamisen kehittäminen sekä toimin-
taprosessien ja projektien hallinnointi. Organisaa tio-
muutoksen yhteydessä yksikön kokoonpano on muut-
tunut huomattavasti.

Amiedussa on sertifi oitu laatujärjestelmä ISO 
9001:2000. Sitä kehitetään edelleen ottaen huomioon 
pitkäjänteisen strategiatyön ja uudistetun organisaation 
myötä tulevat muutokset. Vuoden 2006 puolella jatkuu 
toimintaprosessien kuvaus ja ohjeistus. 

Amiedun osaamisen johtamisprojekti on saavutta-
massa sille asetetut tavoitteet. Eri tehtävissä vaadittavat 
ydinosaamiset ja tehtäväprofi ilit on määritelty yksilöta-
solle saakka suurimpien henkilöstöryhmien osalta yh-
teistyössä heidän edustajiensa kanssa. 

Tehtäväprofi ilit ovat pohjana esimiesten ja alaisten 
välisissä kehityskeskusteluissa, joissa tarkastellaan hen-
kilön nykyistä osaamista profi ilissa määriteltyjen tavoit-
teiden pohjalta. Kehittämistarpeiden osalta laaditaan 

suunnitelma, miten osaamista kehitetään tavoitteen 
mukaiseen suuntaan. 

Myös perehdyttämisohjelmaa on muokattu asiakas-
ohjelmia ja uutta toimintamallia tukevaksi. Tästä on saatu 
hyvää palautetta mm. henkilöstötutkimuksessa, joka teh-
dään kerran vuodessa. Vastaajat suhtautuvat erittäin po-
sitiivisesti työyhteisöön ja ovat saaneet perehdyttämisen 
kautta hyvän lähdön omien työtehtäviensä hoitoon. 

Johtamiskoulutusta ja 
yhteydenpitoa työelämään
Amiedun osaamisen kehittämistä palvelee se, että joh-
tamiskoulutusta järjestetään myös talon sisällä. Vuoden 
2005 loppuun mennessä 12 johtamis- ja esimiestehtä-
vissä toimivaa henkilöä suoritti johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon (JET).

Kouluttajien yhteydenpito työelämään ja tutustumi-
nen eri työpaikkoihin on koulutus- ja kehittämistoimin-
nan jatkuvan parantamisen kannalta ensiarvoisen tärke-
ää. Vakituisessa työsuhteessa olevien kouluttajien osaa-
misen ja oman toimialansa ammattitaidon ja -tiedon 
ajan tasalla pitämiseksi heille on järjestetty työelämään 
tutustumisjaksoja eri yrityksiin ja niitä jatketaan 2006.

Amiedun projektisalkkuun sisältyy useita palve-
lutuotteiden, toimintamallien, opetusmenetelmien ja 
oppimisympäristöjen kehittämishankkeita. Ammatillisen 
työvoiman liikkuvuuteen liittyvät hankkeet pitävät sisäl-
lään kansainvälisyysnäkökulman. Amiedu on kuluneen 
vuoden aikana ottanut vastaan ulkomaisia ryhmiä ja 
myös lähettänyt omia edustajia mukaan kansainväli-
siin kehityshankkeisiin ja työskentelemään ulkomaisissa 
kohteissa. ■

Ami-säätiön henkilöstön määrä 
31.12.2005

Kouluttajat ........................................................ 176
Muu henkilöstö .................................................... 80
Yhteensä .......................................................... 256
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Amiedun henkilöstön osaamista kehi-
tetään tehtäväprofi ileissa määritelty-
jen osaamistavoitteiden pohjalta.

Henkilöstö



Kaija RuotsalainenToimialajohtaja

Puhelin 020 7461 255 Gsm 0500-604864

Kaija RuotsalainenKongressikeskuksen johtaja

www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 255 Gsm 0500 604 864

Kaija RuotsalainenKongressikeskuksen johtaja

www.amiedu.fi 
www.amiedu.fi 

Puhelin 020 7461 255 Gsm 0500 604 864
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Amicom Oy
Osaamisalueet:

■ Kokous- ja ravintolapalvelut
■ Ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset

Kongressitoiminnassa viidenneksen kasvu

A mi-säätiön tytäryhtiönä Amicom Oy vastaa 
Taitotalon kongressikeskuksen toiminnasta, 
ja Amicom Ajakohtaisseminaarien ja -kou-

lutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä 
Amiedun kanssa.

Taitotalon kongressikeskuksella on modernit ja ny-
kyaikaisella av-tekniikalla varustetut kokous- ja koulu-
tustilat. Kongressikeskuksen kaksi ravintolaa, Variantti ja 
Talentti, palvelevat sekä kokousasiakkaita että Amiedun 
opiskelijoita ja henkilökuntaa. 

Vuosi 2005 oli kongressikeskustoiminnassa pit-
kästä aikaa kasvun vuosi. Vuoden loppuun mennes-
sä liikevaihdon kasvu oli yli 20 prosenttia. Kokousten 
osanottajamäärä nousi edellisen vuoden 19 000:sta 
25 000:een vuonna 2005.

Ravintola Variantti uudistui
Vuonna 2005 ravintola Variantissa otettiin käyttöön 
uusi toimintakonsepti, jossa lisättiin huomattavasti asiak-
kaiden valintamahdollisuuksia. Ravintola on uudistunut 
myös sisätiloiltaan. Mittavan korjausinvestoinnin jälkeen 
Variantin viihtyisyys on noussut aivan uudelle tasolle.

Lounasasiakkaita ravintolassa käy päivittäin keski-
määrin 450. Variantin palveluja käyttävät myös lähiseu-
dun yritykset, joilla ei ole omaa henkilöstöruokalaa.

Palvelun laatu tuo tuloksia
Taitotalon kongressikeskus täytti vuoden vaihteessa 
kymmenen vuotta. Koko toiminnan ajan sen palve-
lun laatuun on kiinnitetty huomiota ja hyvin tuloksin. 
Vuoden lopulla julkaistussa valtakunnallisessa asiakas-
tyytyväisyystutkimuksessa Taitotalon saama yleisarvosa-
na oli koko Suomen kärkiluokkaa.

Tyytyväisyyttä palveluihin ilmentää myös asiakkaiden 
pysyvyys. Suuri osa asiakkaista on käyttänyt Taitotalon 
kongressikeskuksen palveluita jo useiden vuosien ajan 
ja haluaa käyttää yhä uudelleen. Kanta-asiakkuus ja yh-
teistyökumppanuus on molemmin puolin koettu hy-
väksi asiaksi.

Kongressikeskuksen liiketoiminnasta valtaosa tulee 
seminaareista ja pienistä päivittäisistä tilaisuuksista, ko-
kouksista ja koulutustilaisuuksista. Isot 100 – 150 hengen 
auditoriotilaisuudet muutaman kerran viikossa tuovat sii-
hen tärkeän ja tavoitellun lisän. Kokouslounaspalvelusta 
ja kahvituksista huolehtii ravintola Talentti, jonka viihtyi-
syyttä on niin ikään parannettu.

Kongressikeskuksen toiminnan laadun tekee sen 
henkilökunta. Henkilöstö on laatua arvostava ja osaami-
sestaan ylpeä. Kun työssä viihdytään, niin annetaan myös 
hyvää palvelua ja nautitaan tyytyväisistä asiakkaista. 

Amicom Ajankohtaisseminaarit 
ja -koulutukset
Amicom Ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset -tuo-
teryhmän ensimmäinen kokonainen vuosi sujui vauh-
dikkaasti. Vuoden aikana toteutettiin yhteensä 28 kou-
lutusta tai seminaaria. Parhaimmillaan seminaarit hou-
kuttelivat ajankohtaisen tiedon ääreen reilusti yli sata 
osallistujaa, kuten esimerkiksi Aseptiikka & Hygienia 
-seminaari. 

Useimmat koulutukset olivat kuitenkin luonteel-
taan pienryhmäkoulutuksia ja näiden osallistuja määrä 
oli yleensä 8  – 16 osallistujaa. Amicom Ajan koh tais-
seminaarien vahvuus on ammatillisen koulutusosaami-
sen yhdistäminen yritysesimerkkien runsaaseen käyt-
töön. Näin asiakas saa sekä teoreettisen että soveltavan 
tiedon samalla kertaa. ■ 
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Kongressikeskus Taitotalon valtakunnallisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa saama yleisarvosana oli aivan kärki-
luokkaa. Lounasravintola Variantin ja ruokaravintola Talentin makuelämyksistä vastaa keittiöpäällikkö Jussi Murtomäki.
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T he new Vocational Adult Education Act, which 
came into force in the beginning of 2006, placed 
two important new responsibilities on the or-

ganisers of education: the personalisation of training as 
well as the task of developing and serving working life. 
Both modernisations had already been implemented 
in the activities of Amiedu – we are in the vanguard of 
vocational adult education in Finland, a position our ins-
titution intends to retain into the future.

The operating model of Amiedu has been changed 
in recent years to allow the customisation of training 
programmes, taking account of the unique compet-
ence development needs of individual participants, 
companies and public sector organisations. To support 
the goal of personalisation, competence surveys are 
utilised to chart the need for preparatory training pro-
grammes or additional studies.  

Development and support for the world of work-
ing life is provided by Amiedu’s career-enhancement 
and recruitment service, which helps companies to 
fi nd suitable employees and students to develop skills 
that are valuable in the labour markets.

Vocational diplomas 
and learning at work
In the sectors that it serves, Amiedu offers a very 
diverse range of vocational competence develop-
ment opportunities for both professionals and stu-
dents on the way to becoming pros. Students can 
choose from almost 80 basic and professional quali-
fi cations as well as specialist vocational diplomas, all of 
which are taught using innovative teaching methods 
and learning environments. 

In the Amiedu operating model, the majority of 
professional qualifi cations are gained in practical work. 
Opportunities for training on the job are provided by 
companies and public sector organisations that are 
Amiedu cooperation partners. Practical learning is 
complemented by classes as well as distance and web-
based learning. Successfully completing a vocational 
diploma as part of apprenticeship training provides a 
good foundation on which to continue the employ-
ment relationship. 

Amiedu provides training and integration sup-
port for immigrants. Their vocational education and 
job placement are supported by arranging workplace 
courses in which they are familiarised with Finnish 
working culture. 

Amiedu modernises sectoral 
division and organisation 
The reorganisation, which was implemented in summer 
2005, will enhance the customer-focused quality of our 
operating model and make the utilisation of compet-
encies in different customer programmes more fl ex-
ible. A practice that works well for one sector can be 
modelled and taken into use in other sectors quickly 
and effi ciently. 

Amiedu’s sectors are:
■  Wellbeing 
■  Commerce 
■  Real estate and construction
■  Technology industries
■  Guidance and counselling

The network-based operating model and internal 
cooperation, which have now been expanded across 
the entire organisation, are central factors behind the 
successful activities of Amiedu.  

Amiedu employs 176 instructors, in addition to 
which the realisation of development and training pro-
grammes can rely on our network of 600 – 800 associ-
ated experts.  

Developing 
competence management 
In 2005, Amiedu completed its competence manage-
ment development programme. It defi ned task-specifi c 
competence profi les, which will in future be used as a 
central frame of reference for personnel development 
negotiations and development plans for individual em-
ployees. The personnel development programme for 
the entire staff of Amiedu has also been harnessed to 
support the systematic fulfi lment of vocational compet-
ence needs. 

Warm thanks 
for good cooperation
The growth of our operations is a good indicator of 
the increasing confi dence of our customers and of 
the good standard of cooperation with which client-

Principal’s report

Amiedu – a pioneer 
of adult education in Finland

Amiedu provides training and integration support for immigrants. Their vocational education and job placement 
are supported by arranging workplace courses in which they are familiarised with Finnish working culture. From 
left: Kaija Lahti, Kirsi Collin, Minna Salonen, Dana Bizwen Mohammed, Tiia Hoffrén and Pekka Huuskonen. In the 
small picture Pertti Niemeläinen and Pekka Huuskonen.

specifi c training and development projects have been 
planned and carried through. I wish to heartily thank 
our customers and extensive network of cooperation 
partners for this. Our personnel deserve special credit 
for their active participation in the development of our 
operating model and the realisation of our customer 
programmes during this growth period. 

Timo Karkola
principal
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Ami-säätiön hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2005 kahdeksan kertaa. 
Kokouksiin ovat osallistuneet Ami-säätiön johtaja Timo 
Karkola esittelijänä ja hallintojohtajat Aila Nikunen 
(tammi – elokuu 2005) ja Tiina Hiltunen (syyskuusta 
2005 alkaen) asiantuntijoina. Pöytäkirjanpitäjänä on toi-
minut johdon assistentti Liisa Salovaara.

Amiedun johtokunta
Amiedun johtokuntana toimi Ami-säätiön hallitus kevät-
kokoukseen 30.3.2005 asti, jolloin hallitus valitsi jäsenet ja 
varajäsenet uuteen johtokuntaan:

Ami-säätiön hallituksen edustus 
Jäsen Varajäsen

Harry Bogomoloff Henrik Lundsten
puheenjohtaja  

Hannele Kerola  Seija Paunio-Grönholm

Kaarina Suonperä Tiina-Maaria Päivinen

Pekka Herkama  Ensio Hakkarainen

Amiedun henkilökunnan edustus 
Jäsen Varajäsen

Kirsti Tani  Arja Ripatti
kouluttaja kouluttaja

Merja Selin  Kauko Olander
koulutusassistentti kouluttaja

Amiedun asiakasohjelmat
Heikki Heinimäki, kaupan ohjelma
osastopäällikkö, Tradeka Oy

Heikki Ropponen, kaupan ja yrittäjyyden ohjelmat
varatoimitusjohtaja, Suomen Kaupan Liitto

Martti Pallari, yrittäjyysohjelma
johtaja, Suomen Yrittäjät

Corinna Fagerström, kiinteistö- ja rakennusalan ohjelma
henkilöstön kehittämispäällikkö, Are Oy

Arja Tolvanen, hyvinvointialan ohjelma 
toiminnanjohtaja, Helsingin Seniorisäätiö

Jorma Kansanen, teknologiateollisuus
tuotantopäällikkö, Fläkt Woods Oy

Johtokunta kokoontui viisi kertaa ja hyväksyi mm. 10 
opetussuunnitelmaa ja Amiedun johtosäännön. Uuden 
johtokunnan kokouksiin osallistuivat Amiedun rehtori 
Timo Karkolan lisäksi asiantuntijoina kaupallinen johtaja 
Ari Seppänen ja kehitysjohtaja Auli Härkönen sekä pöy-
täkirjanpitäjänä johdon assistentti Tarja Ahlgren.

Ami-säätiön johtoryhmä 
1.7.2005 alkaen 
Timo Karkola, johtaja

Tiina Hiltunen, hallintojohtaja

Ari Seppänen, kaupallinen johtaja

Auli Härkönen, kehitysjohtaja, toimialajohtaja

Ami-säätiön johtoryhmään 1.1. – 30.6.2005 kuuluneis-
ta hallintojohtaja Aila Nikunen, kehitysjohtaja Raija 
Koistinen ja toimialajohtaja Jaska Sarlin ovat siirtyneet 
eläkkeelle. Kaija Ruotsalainen jatkaa Amicom Oy:n toi-
mitusjohtajana ja Kongressikeskus Taitotalon johtajana.

Ami-säätiön johtoryhmä ja johdon assistentit. 
Henkilöt vasemmalta: Liisa Salovaara, Ari Seppänen, 
Auli Härkönen, Timo Karkola, Tiina Hiltunen ja 
Tarja Ahlgren.

Ami-säätiön tilintarkastajat
Reijo Peltola
KHT, JHTT, Suomen Tilintarkastuskeskus Oy, KHT-yhteisö

Erkka-Tapani Talvinko
KHT

Amicom Oy:n tilintarkastaja
Gerd Gripenberg

Jäsen Varajäsen
Helsinki

Harry Bogomoloff, puheenjohtaja Anneli Niini
toimitusjohtaja ekonomi, LKV 

Henrik Lundsten Annikki Schauman
varatuomari kotitalousopettaja

Seija Paunio-Grönholm Juha Jaatinen
valuuttapäällikkö postimies

Erja Tenhonen-Lightfoot Eric Pollock
fi l.lis, konferenssitulkki arkkitehti, ympäristöpäällikkö

Espoo

Ensio Hakkarainen Hannu J. Mäkinen
varatuomari, johtaja aluepäällikkö

Hannele Kerola Pekka Simpura
varatuomari valtiotieteen maisteri

Vantaa

Tiina-Maaria Päivinen Jukka Mölsä
opiskelija opiskelija

Kaarina Suonperä Reeta Hirvonen
tiedottaja, MAT insinööri

Kauniainen

Pekka Herkama Maija Manninen
lehtori yksityisyrittäjä



Yhteiskunnallinen 
vastuullisuus

Ami - säätiön toiminnan ta-
voitteet asetetaan ja niihin 
pyritään yhteiskunnallisesti 
vastuullisella tavalla. Näin 
Ami - säätiö osallistuu pää- 
kaupunkiseudun taloudellisen 
hyvinvoinnin tuottamiseen, 
ympäristöstä ja luonnosta 
huolehtimiseen sekä noudat- 
taa sidosryhmäsuhteissaan 
eettisesti hyviä periaatteita.

Vaikuttavuus

Ami - säätiön tavoitteena 
on auttaa asiakkaitaan 
saavuttamaan mielekkäitä 
oppimistuloksia, jotka tuot-
tavat ammatillista, elämän-
hallinnallista tai taloudellista 
lisäarvoa heille itselleen, 
heidän työyhteisöilleen sekä 
hankkeen rahoittajille.

Luotettavuus

Vaikka kaikki kehittämis- 
toiminta perustuukin uuden 
kohtaamiseen, löytyy uutta 
ainoastaan suhteessa enti-
seen. Siksi Ami - säätiössä 
uutta etsitään ja arvioidaan 
sekä toimintaa suunnitellaan 
ja ohjataan luotettavin, täs-
mällisin, ennakoitavin  
ja varmoin menetelmin.

Luovuus

Nopeasti muuttuva yhteiskun-
ta, jatkuvasti kasvava tiedon 
määrä ja jokainen uutta etsi-
vä ihminen, yritys ja yhteisö 
tarjoavat Ami - säätiön toimin-
nalle merkittäviä haasteita, 
joista selvitään vain tuoreel-
la, luovalla otteella.

Ami - säätiön arvot



Yhteystiedot

Ami-säätiö, Amiedu
Puhelin: 020 7461 200
Faksi: 020 7461 206
etunimi.sukunimi@amiedu.fi
www.amiedu.fi 

Amiedun asiakaspalvelu
Puhelin: 010 80 80 90 
Faksi: 020 7461 432
asiakaspalvelu@amiedu.fi 

Amicom Oy
Puhelin: 020 7461 200
Faksi: 020 7461 206
etunimi.sukunimi@amicom.fi
asiakaspalvelu@amicom.fi 
www.amicom.fi 

Taitotalon kongressikeskus
Puhelin: 020 7461 200
etunimi.sukunimi@ami.fi
www.taitotalo.com

Käynti -  ja postiosoite:
Valimotie 8
PL 151
00381 Helsinki

Amiedun muut toimipaikat

Kaupan osaamiskeskus
Yrittäjyyden osaamiskeskus
Yrityskehittämö
Puhelin: 020 7461 200
Valimotie 17 – 19
PL 151
00381 Helsinki

Kotoutumiskoulutus
Puhelin: 020 7461 200
Albertinkatu 27 b
00180 Helsinki

Leija Asiakaspalvelupiste
Puhelin: 020 7461 226
Elannontie 3
01510 Vantaa


