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Maailma muuttui ja niin mekin
sen mukana.
Vaikka vain muutos on pysyvää, oli vuosi 2021 poikkeuksellisen muutoksentäyteinen ja
tapahtumarikas.
Erityisesti
koronasta
johtuvat poikkeusolot vaikuttivat opetuksemme järjestämiseen sekä työmme tekemiseen.
Tiimiorganisaatioon
siirtyminen tapahtui parhaaseen korona-aikaan ja tiimiytymisen ohella otimme haltuun
uusia opettamisen ja työnteon
tapoja: hybridimallien kehit-
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täminen, etäopetuksen mahdollistaminen, ryhmäkokojen
säätäminen, verkkosisältöjen
ja -tapahtumien tuottaminen
sekä erilaiset digi- ja VR-toteutukset tulivat osaksi uutta
arkeamme.
Monet hienot suunnitelmat vaihtuivat ja muuttuivat
tai jopa peruuntuivat lennossa,
mutta ympäristön muutokset
toivat myös paljon hyvää tullessaan. Reagoimme muutokseen edelläkävijän asenteella,
saimme aikaan mahtavia asioita ja koimme toinen toistaan
hienompia onnistumisia.
Ja

vaikka loppuvuodesta maailma
alkoikin palata taas takaisin
raiteilleen, ei mikään ollut enää
entisellään, kuten emme mekään - ja hyvä niin!
Pystymme nyt vastaamaan entistäkin paremmin
opiskelijoidemme yksilöllisiin
tarpeisiin, ja se jos jokin on todellinen onnistuminen.
Tanja Uusitalo
viestintäpäällikkö
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VA H VA JA DYNA AMINEN YH TEYS SEUD UN Y R IT Y KS IIN J A TO IM IJ O IHIN

Yhteistyö työelämän
kanssa hyödyttää kaikkia.
Yhteistyö yritysten kanssa
oli meille tärkeää. Opiskelijat
pääsivät tutustumaan oikeisiin
työtehtäviin oikeassa työympäristössä ja yritykset saivat
harjoittelijoita joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
Pyrimme
toimimaan
seudun kuntien elinvoimatyöskentelyssä mukana, kantaen
osaltamme vastuuta seudun
elinvoimaisuudesta koulutuksen ja yrityskehitystyön avulla.

Yhteistyötä jo vuosien
ajan
Logistiikka on tehnyt pitkään
yhteistyötä paikallisten kuljetusliikkeiden kanssa.
“Kuljetus Nukari Oy on
meidän pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita.
Yritys
lainaa meille kalustoa harjoittelua varten, silloin kun eivät
itse sitä tarvitse. Olemme käyneet soranottoalueilla tutustumassa mm. kaivinkoneisiin ja
pyöräkuormaajiin sekä myös
ajamassa niitä opettajan ohjaamana”, logistiikan lehtori
Teijo Mikkola on kertonut.
Logistiikan opiskelijat
ovat saaneet Kuljetus Nukari Oy:stä harjoittelupaikkoja ja
osa heistä jää kesätöihinkin.
Yrityksen tarjoamat harjoittelupaikat vaativat alan osaamista ja ovat vaativiakin.
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Yrittäjä Pasi Nukari on
aina suhtautunut avoimin mielin opetukseemme ja saamme
sitä kautta arvokasta työelämän palautetta, jonka pohjalta
kehittää omaa toimintaa. Lehtori Mikkola sanookin, että
tämä on työelämäyhteistyötä
parhaimmillaan.

Alan yritykset
mentoreina

Yrittäjyystiimiin
kuuluvilla
koulutusaloilla
(keramiikka,
kauneudenhoito, matkailu ja
luonto) jokaisella oli omat yritykset ja toimijat, joiden kanssa ne tekivät vahvaa yhteistyötä. Alojen ja kehittämisen
kumppaneina toimivat omat
mentoriyritykset ja yrittäjyyskasvatuksen
kehittämiseen
osallistuivat monet eri alan yritykset ja toimijat.
Yrittäjyysluotsit,
eli
alojen yrittäjyyskasvatusvastaavat järjestivät opetus- ja
ohjaushenkilöstölle
Suomen
Yrittäjien
yrittäjyyskoulutuksen, jossa perehdyttiin yrittäjyyden materiaalipankkeihin,
NY -toimintaan, yrittäjyyden
pedagogiikkaan sekä työelämän muuttumiseen. Koulutuksessa vierailivat paikalliset yrittäjät kertoivat muuan
muussa mitä opiskelijoiden olisi hyvä tietää ja osata, ja millaista yrittäjän arki on.

Yhteistyöhön kasvuyrityksen kanssa

Uusimpia
yritysyhteistyökumppaneitamme oli paikallinen leikki- ja ulkopaikkarakentaja Leikkiset Oy. Tämä alansa
nopeimmin kasvava edelläkä-

vijä toimi yrittäjyyskasvatuksemme kumppanina.
“Kävimme tutustumassa Leikkisetin tiloihin ja jo sen
vierailun aikana syntyi ihan
huikeita yhteistyöideoita” toteaa
yrittäjyyskoordinaattorimme Jaana Jussila.
“Meille
molemmille
vastuullisuus ja edelläkävijyys ovat tärkeitä teemoja ja
niiden ympärille syntyi jo projekti-ideoita paljon. Heitimme
ilmaan ajatuksen toteuttaa yhdessä Forssaan ensimmäinen
kierrätetty leikkipuisto, se olisi
Järkivihreä Forssa –ajattelua
parhaimmillaan!”
”Yhteistyö on hienoimmillaan sellaista, josta on osapuolten lisäksi hyötyä myös
muille. Leikkisetin ja LHKK:n

yhteistyöllä pystymme yhdessä edistämään myös Forssan
seudun elinvoimaisuutta” kertoo Leikkisetin toimitusjohtaja
Tomi Mäkilä.

Hoitotyön koulutuksia
ja vierailuja

Yksi hyvä esimerkki työelämän
kanssa tehtävästä yhteistyöstä oli marraskuussa pidetty
koulutus hoitotyön kirjaamisesta Someron Lamminniemen
Hyvinvointikeskuksen hoitajille. Koulutus toteutettiin juuri
heidän tarpeitaan vastaavaksi,
ja siihen osallistui innokkaita
oman kirjaamisen kehittämisestä kiinnostuneita hoitajia ja
keskustelu oli vilkasta. Koulutuksen koettiin olleen ajatuksia
herättävä ja tarpeita vastaava.

Rekrykoulutuksia
työelämän tarpeisiin

LHKK:n omistama Faktia Oy
toteutti viime vuonna monta
merkittävää rekrykoulutusta.
Rekrykoulutuksella
tarkoitetaan koulutusta suoraan työelämän ja työnantajan tarpeisiin.
”Rekrykoulutusten
ja
valmennusten osalta hankimme uusia asiakkuuksia ja teimme onnistuneita toteutuksia.
Rekrykoulutuksen
vaikuttavuus oli erinomaista, ja niistä
hyötyi koko seutu: työnantajat saivat osaavia työntekijöitä
mahdollistamaan yritystensä
kasvua ja koulutuksiin osallistuneet työttömät onnistuivat
työllistymään ja luomaan itselleen uuden työuran!” kertoo
Faktia Oy:n asiakkuuspäällikkö
Mika Palanen.
Rekrykoulutukset
suunnattiin
työttömille
tai
työttömyysuhan alla oleville.
Koulutus koostui sekä lähiopetuspäivistä että työssäoppimispäivistä, ja sen sisältö ja
kesto räätälöitiin yrityksen ja
työn tarpeiden mukaan. Viime
vuonna koulutukset kestivät
keskimäärin noin kolme kuukautta.
“Onnistuneet
rekrykoulutukset ovat vakuuttaneet
yritykset ja heistä on tullut pidempiaikaisia yhteistyökumppaneitamme, niiden kanssa
tullaan toteuttamaan vielä
myös muita koulutuksia! ” iloitsee Mika.
Työntekijöitä koulutuksen kautta hakivat ja saivat mm
Stera Technologies, Parmarine, Atria, Autokeidas, Lassila&Tikanoja, DA-Group, Hitsausja rakennetyö Aho, Mansner,
Tekopa, MeriMet, Jokioisten
Leipä, Alteams Finland, Javasko, HT Laser, Laukamo Group
ja Dinolift.
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T YÖE L Ä MÄ PALVELUT -TIIMI

Työelämän ääni kuuluviin
yhteistyötapaamisissa
Työelämäpalvelutiimi
alkoi
yhdessä osaamisen tiimien
kanssa järjestää alakohtaisia
yhteistyötapaamisia
alueen
yritysten kanssa tavoitteena
on lisätä vastavuoroista yhteistyötä ja avoimuutta työelämän kanssa.
”Meillä on keskeinen
rooli eri alojen elinvoimatyössä ja siksi on tärkeää että tunnemme kentän toimijat sekä
niiden kuulumiset ja tarpeet”
toteaa Minna Mäkinen, työelämäpalvelutiimin vetäjä.
Vapaamuotoisissa, lämminhenkisissä
tilaisuuksissa
vaihdettiin kuulumisia, käytiin
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hedelmällisiä keskusteluja joita
ohjasi aina jokin ennalta määrätty aihe.
”Esimerkiksi
puhdistuspalvelualan tapaamisessa
puhuimme osaavan työvoiman saatavuuden haasteita
sekä siihen liittyvistä erilaisista
mahdollisuuksista. Keskustelu
oli rentoa ja jutustelevaa ja oli
kiva huomata että osallistujat uskalsivat puhua ja kertoa
oman mielipiteensä” kertoo
tilaisuuden järjestänyt Melina
Jokila.
”Nämä ovatkin olleet
juuri siksi antoisia, sillä niissä nousee esiin paljon juttuja

ja toiveita työelämästä, joihin
me voimme tarttua tai joita me
voimme omassa toiminnassamme kehittää. Lisäksi me
pääsimme kertomaan heille
omat kuulumisemme sekä mitä
mahdollisuuksia meillä heille
voisi olla ja ennen kaikkea jakamaan tietoa toiminnastamme”
Melina listaa ja kertoo, että tapaamisissa syntyneet ideat ja
yhteydenottopyynnöt kopitettiin, aikataulutettiin ja vastuutettiin heti, ja näin varmistettiin
että asiat lähtivät rullaamaan
eivätkä jääneet vain puheen
asteelle.
Tapaamiset poikivatkin

jo jos jonkinlaisia tositoimia.
”Yhdessä tilaisuudessa
meille esitettiin toive infotilaisuuden järjestämisestä. Otimme siitä heti koppia ja järjestimme sellaisen seuraavalle
viikolle, saaden paljon kiitosta
nopeasta reagoinnista” Minna
iloitsee ja jatkaa:
”Lisäksi
tilaisuuksista
kartoitettiin erilaisia työvoimaan, osaamiseen ja koulutukseen liittyviä tarpeita,
ja niitä hyödynnettiin aidosti
koulutuksen suunnittelutyössä. Lisäksi tilaisuuksista syntyi
erilaisia verkostoja, jotka tapaavat säännöllisesti edelleen
– tällaiselle on selvästi ollut tilausta!”
Tapaamisissa oli alasta
riippuen 10-15 osallistujaa, ja

kokemukset olivat positiivisia.
”Aiomme järjestää näitä
vastakin, ja tavoitteena on käydä kaikki koulutusalamme läpi.
Opimme paljon näiden ensimmäisten tilaisuuksien järjestämisestä, kuten esimerkiksi
sen, että sopimalla samantien
seuraavat stepit ja mahdollisten tapaamisten ajankohdat
varmistamme että homma lähtee oikeasti rullaamaan.”

kunnan puhtauspalveluista.
”Miia ja Mia ovat ohjanneet oppisopimusopiskelijoitaan kannustavasti ollen
aidosti läsnä” kertoo puhdistuspalvelualaa opettava Tiina
Siilamo-Kuusinen. ”Tämä puhtausalan ammattilaiskaksikko
osaa motivoida opiskelijoita ja
näin edesauttaa heidän osaamisensa kehittymistä.”

Vuoden
puhtauspalvelualan
työpaikkaohjaajat
löytyvät Ypäjältä

Puhtauspalvelualan yhteistyötapaamisessa palkittiin vuoden
työpaikkaohjaajat Miia Rusanen ja Mia Metsäranta Ypäjän
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M A RK KINO INNIN J A VIESTINN ÄN TEH O S TAM INEN

Brändäystä ja joululaatikoita
Vuosi oli markkinoinnin täyteinen ja viestintää pullollaan.
Sen aikana tekemistä tehostettiin mm. erilaisilla automaatioilla ja markkinointia lisättiin
koulutusaloja ja opiskelijoita
osallistamalla, jonka ansiosta viestintämme puhkesi kukkaan.
”Esimerkiksi sosiaalisen
median kanavissamme julkaistiin ennätysmäärä sisältöä, ja
suurin osa niistä tuli suoraan
opetuksesta” riemuitsee viime
vuonna aloittanut viestintäpäällikkö Tanja Uusitalo ja kertoo olevansa erityisen iloinen
opiskelijoiden innosta osallistua markkinoinnin suunnitteluun.
”Toteutimme uudenlaisia markkinointikampanjoita,
joista erityisesti yhteishakuun
liittyvään #WTFAI -kampan8

jaan nuoret lähtivät innolla mukaan. He pääsivät miettimään
kampanjan
mainostuotteita,
listaamaan syitä miksi valita
Forssan
ammatti-instituutti opiskelupaikaksi sekä tuottamaan sisältöjä somekanaviimme. Heidän kanssaan oli
mahtava ideoida kampanjaa,
etenkin siksi että he ymmärsivät kohderyhmää, yhdeksäsluokkaisia, meitä paremmin”
Tanja naurahtaa.
Opetuksen lisäksi myös
muuta henkilökuntaa osallistettiin viestinnän kehittämiseen.
”Yksi vuoden suursatsauksista oli Faktian brändinkehittämistyö, jota tehtiin
tiiviissä yhteistyössä työelämäpalveluiden kanssa, ja pakko sanoa, että lopputulos oli
kyllä menestys!” Tanja hymyi-

lee veikeästi, viitaten Faktian
uuteen sloganiin, joka on ”Menestyksesi kumppani”.
Kun kysytään mikä on
vuoden todellinen onnistuminen markkinoinnissa ja viestinnässä, ei Tanjan tarvitse kauaa
miettiä.
”Ehdottomasti
vammaisalan somekampanja, joka
toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan kanssa.
Sadan euron maksettu mainoskampanja poiki meille luokallisen uusia opiskelijoita!”
Tanja riemuitsee ja kertoo, että
vastaavia kampanjoita tullaan
kokeilemaan kaikilla aloilla.

Yhteistyöllä uusia
Fai -tuotteita

Opiskelijoidemme opetellessa
mm. tuotekehitystä työelämälähtöisissä projekteissamme
synnyttivät he samalla uusia
Fai -tuotteita, joilla markkinoida oppilaitostamme ulospäin.
Loistava esimerkki tästä oli
Fai-avaimenperä, joka syntyi
usean alan yhteistyönä.
”Keramiikkaopiskelijamme suunnittelivat sarjatuotettavan
avaimenperän,
joka valmistettaisiin kierrätysmateriaaleista.
Sarjatuotannon
mahdollistamiseksi

metallipuoli suunnitteli ja toteutti metallisen stanssin, jolla
avaimenperän muoto saatiin
leikattua savesta, viestintätiimi suunnitteli Fai-leimasimen,
jonka teknisen suunnittelun
opiskelijat 3D-tulostivat” listaa
keramiikan opettaja Outi Roos,
kertoen että näitä avaimenperiä valmistettiin jo muutama
erä, ja niitä oli tarkoitus tehdä
myyntiin erilaisiin tapahtumiin.
Lisäksi meillä myytiin
paljon muitakin opiskelijoiden
valmistamia tuotteita ja palveluita: esimerkiksi leivonnaisia,
joululaatikoita,
betonikurpitsoita, tonttuja, kasvo- ja jalkahoitoja sekä renkaanvaihtoja.

Tuoteideointia koko
koulun voimin

Yrittäjän päivänä kaikki opiskelijat innovoivat upeita liike-, ja tuote- ja palveluideoita
omille aloilleen toteutetavaksi.
Lopuksi opiskelijat saivat äänestää kolme parasta ideaa,
ja voittajakolmikko muodostui kosmetologi-, hoiva- sekä
teknisen suunnittelun opiskelijoista. Heidän lisäkseen kaikki
osallistuneet opiskelijat palkittiin heittäytymisestä yritysideoiden maailmaan. Ideat vietiin
jatkojalostukseen ja niistä ke-

hitellään tuotteita ja palveluita
aloille tuotantoon ja myyntiin.

Kaikilta kaikille
-viestintää sisäisesti

Sisäisessä viestinnässä ja sen
kehittämisessä otettiin ensi
askeleet kohti uudenlaista
viestinnän kulttuuria: siirryttyämme
tiimiorganisaatioon
opettelimme uudenlaisia viestinnän tapoja sekä tiimien sisällä että niiden välillä. Perinteinen ”ylhäältä alas” -viestintä
muuttui uudistuksen myötä
verkostomaisemmaksi ja haimme myös siihen uusia keinoja.
”Yksi
mainitsemisen
arvoinen asia on työntekijöille
suunnattu Viikkouutiset, joka
lisäsi ja tehosti sisäistä viestintää monella tavalla” kertoo
idean äiti mediasihteeri Anu
Leinonen.
”Sen kautta henkilökuntamme sai tiedon mitä talossa
on meneillään, mitä työkavereille kuului ja mitä terveisiä
esimerkiksi johdolla tai hallinnolla oli. Lisäksi siellä jaettiin
erilaisia vinkkejä ja tiedotettiin
kiinnostavista jutuista, kuten
muiden järjestämistä koulutuksista” Anu listaa, ja kertoo
viikkouutisten olevan odotettu
viikoittainen tietopaketti.
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S Y RJ ÄY T YMIS E N EHKÄISY

Jokainen opiskelija on tärkeä
Myös viime vuonna syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa
olevien henkilöiden ohjaaminen ja kouluttaminen oli meille tärkeää. Kannoimme vastuuta heikommassa asemassa
olevista rakentamalla heille
uudenlaisia
mahdollisuuksia
osallistua työelämään.
”Me pidämme huolta
opiskelijoistamme, ja jokainen
heistä on meille tärkeä” kertoo opiskelijapalveluiden tiimi
yhdestä suusta, jatkaen ”heille räätälöitiin yksilölliset opintopolut, jotka mahdollistivat
heille omannäköiset opinnot.
Tavoitteena oli jokaisen opiskelijan valmistuminen, työllistyminen ja/tai jatko-opinnot.”
”Yhdessä myös yritimme saada kurssien sisälle
toiminnallisuutta ja yhteisöl10

lisyyttä lisääviä elementtejä.
Kokemus ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta kannatteli
opiskelijoita motivaation heiketessä tai haasteiden kohdalla. Ilon ja sujuvuuden hetkissä
se taas lisäsi entisestään opiskelun iloa. ”
Osaamisen tiimeissämme jokainen osaltaan työskenteli tämän asian parissa kohdatessaan opiskelijoita sekä
oppitunneilla että HOKS-keskusteluissa, tavoitteenaan jokaisen opiskelijan työllistyminen.
”Painotimme yhteiseen
tekemiseen, kaikki yhdessä.
Tämä näkyi myös luokkaopetuksessa. Pidimme tärkeänä,
että kaikki tekivät kaikkien
kanssa yhteistyötä. Kukaan ei
jäänyt yksin.”

Tiimit tekivät pitkäjänteistä työtä heikommassa
työelämätilanteessa
olevien
opiskelijoiden yhteiskuntaan
kiinnittymisen ja työllistymisen
mahdollistamiseksi mm. kotoutumiskoulutuksessa. Lisäksi tutkintokoulutuksissa lisättiin ohjausalan ammattilaisten
osaamista ja työkaluja syrjäytymisen ehkäisemisessä toimimisessa.
”LHKK on myös eri tavoin työllistänyt mm. keittiölle
ja kiinteistöpalveluun henkilöitä, joilla on joitakin haasteita tai rajoitteita työnteossa.
Pyrimme löytämään työntekijälle juuri hänelle soveltuvan
työkohteen ja työajan” kertoo
kiinteistöpäällikkö Ari Ellonen.

toimitusjohtaja Tanja Paassilta.
Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää
yrityksille, joiden ensisijainen
tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia
ja ne käyttävät suurimman
osan voitostaan tähän. Sen
myöntämisen kriteerejä ovat
myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen sekä toiminnan avoimuus.
			

Kaikki tehdään
ihminen edellä.
- Tanja Paassilta

Hoiva-alan opintoja ja
suomen kieltä
Syksyllä meiltä valmistui neljä maahanmuuttajataustaista
opiskelijaa hoiva-avustajiksi.
Heistä jokainen on saanut töitä
ja osa jopa vakituisen työpaikan hoiva-avustajana.
”Nepalissa meillä oli hyvin erilainen kulttuuri: perheen
hoitaessa hoivaamisen ei siellä ole ollenkaan hoiva-avustajia vaan pelkästään hoitajia”
kertoo Neelam Shrestha, joka
päätyi
työvoimakoulutuksen
kautta oppisopimusopiskelijaksi ja sai sen myötä vakituisen työpaikan.
Opiskelijoita ohjannut
Sanna Seppänen on iloinen,
muttei niinkään yllättynyt, että
jokainen valmistuneista työllistyi opintojensa jälkeen.
”He ovat tehneet moninkertaisen työn opinnois-

saan, kun ovat samalla opetelleet suomen kielen. Olemme
saaneet työelämältä heistä
vain positiivista palautetta:
he ovat asiakasta kunnioittavia, arvostavia sekä aktiivisia.
Allekirjoitan itse nämä kaikki,
he olivat koko opintojen ajan
todella tiedonhaluisia”, Seppänen kertoo tyytyväisenä.

Yhteiskunnan asialla

Faktialle myönnettiin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki,
joka osoitti Faktian osallistuvan yhteiskunnallisten asioiden ratkaisemiseen.
”Olemme vastuullinen
yritys ja näemme, että yksi
päätehtävistämme on turvata
toiminta-alueemme, eli Forssan seudun, elinkeinoelämän
osaavan työvoiman saanti.
Olemme siis aktiivisesti mukana kehittämässä seudun
elinkeinoelämää omalla osaamisellamme” kertoo Faktian

”Olemme tästä erityisen iloisia,
sillä me teemme työtämme sydämellä yhteisömme ja ympäristömme hyväksi, ja on hienoa
että se näkyy. Asiakkaan menestyminen on meillä etusijalla, ei voiton tavoittelu”, Tanja
toteaa ja jatkaa: ”Kaikki mitä
me teemme tehdään ihminen
edellä”.
Lisäksi Faktiaan kuuluva Jobpari työllisti joulukuussa
työkokeiluun nuoren syrjäytymisuhassa olevan työntekijän.
Työkokeilun tavoitteena oli
nähdä työntekijän soveltuvuus
työskentelyyn siivoustyössä.
Tekijälle saatiin yhteistyössä
kiinteistöpalveluiden kanssa
juuri hänelle soveltuva työkohde ja työaika. Työsuhde jatkuu
palkkatyönä vuoden 2022 aikana.
Jobpari on työllistänyt
osa-aikatöihin henkilöitä, joilla
on joitakin haasteita tai rajoitteita työn teossa.
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Yksi konkreettinen keino syrjäytymisen ehkäisevässä työssämme oli tarjota työllistymisen mahdollisuus erilaisilla
taustoilla oleville työttömille
heidän tarpeensa huomioiden.
Esimerkkinä kiinteistöja ruokapalvelut, joissa vuoden aikana työskenteli useita

eri henkilöitä mm. työkokeilun,
avotyötoiminnan,
maahanmuuttajakoulutuksen ja valman
kautta. Lisäksi erilaisissa tehtävissä oli opiskelijoita harjoittelemassa tai suorittamassa
opintojaan, ja Jobparin kautta
rakentui ”eläkeläisrinki” pyörittämään sijaisuuksia.

”Työtehtävät mietittiin
työllistettävien näkökulmasta
ja samalla tarjottiin heille heidän tarvitsemaansa ohjausta,
esimerkiksi maahanmuuttajalle opetettiin samalla suomen
kieltä” kertoo kiinteistöpalvelupäällikkö Ari Ellonen ja toteaa työllistettävien usein osoit-

Monta tapaa työllistää
K II N T E IS TÖ PA LVELUTIIMI
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tautuneen hyviksi tekijöiksi.
”Välillä haluttiin oikein palkata
heidät meille töihin, ja on niin
tehtykin”.
Myös muut tiimit osallistuivat omalta osaltaan työllisyydenhoitoon. Esimerkiksi
hallinnossa oli työkokeilijoita
sekä siviilipalveluksen suorit-

tajia ja Jobpari työllisti yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa
työkokeiluun nuoren syrjäytymisuhassa olevan työntekijän,
jonka työsuhde jatkui seuraavana vuonna palkkatyönä.
”Sellaiset tarinat on
kaikki parhaita, kun pitkäaikaistyötön on aloittanut meillä

työkokeilussa, löytänyt oman
juttunsa ja päätyy opiskelemaan alaa ja sitten vielä lopulta
työllistyy” Ari iloitsee ja kertoo
että on myös palkitsevaa, kun
työllistetty kertoo haluavansa
olla meillä vaikka voisi tehdä
mitä vain.

13

Vihreitä tekoja
opetuksessa

ILM A S TO JA KIE RTOTALOUS

Vastuullista
edelläkävijyyttä
Meidät on tunnistettu vastuullisuustyön edelläkävijäksi
ammatillisen koulutuksen oppilaitoksena. Se näkyi meillä
monella tavalla, työntekijöitämme esimerkiksi kutsuttiin
puhumaan aiheesta lukuisiin
tilaisuuksiin sekä mukaan erilaisiin työ- ja kehittämisryhmiin aina ministeriöistä lähtien.
Olimme mm. mukana Edistäjät -hankkeessa, jonka myötä
koko Suomi sai kuulla ja ottaa
mallia meidän vastuullisuustyöstämme.

Vastuussa hyvästä
tulevaisuudesta

Kehitimme strategisen tason
vastuullisuusohjelman, joka
sitoi koko organisaation toimintaa. Sen pohjana käytettiin
YK:n Agenda 2030 kestävän
14

kehityksen tavoitteita, joista
valitsimme meille tärkeimmät
tavoitteet Hyvä koulutus, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Vastuullista kuluttamista
sekä Ilmastotekoja.
Sitouduimme edistämään näitä tavoitteita, ja sen
tueksi kehitimme vastuullisuusmittariston, toimenpiteineen, aikatauluineen ja
mittareineen. Kehitys tapahtui
johdon, ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötiimin sekä viestinnän yhteistyöllä ja mukaan
osallistettiin koko henkikökunta sekä opiskelijoita.
Ohjelmalle ja -mittaristolle laadittiin oma viestintäsuunnitelma, visuaalinen ilme
ja viestintämateriaalit, kuten
oma laskeutumissivu LHKK:n
nettisivuille sekä esite.

Ilmasto- ja kiertotalousteemat
oli integroitu osaksi jokaisen
alan opetusta. Esimerkiksi autopuolella opetettiin kuinka autosta yli 75% jatkaa elämäänsä
metalliteollisuudessa,
jossa
siitä valmistetaan mm. auton
osia, teräsastioita yms. Rakennuspuolella lisättiin aurinkoenergiajärjestelmien opetusta ja
opettajat osallistuivat puu- ja
hybridirakentamisen
koulutukseen, ravintola- ja elintarvikealalla opetettiin hävikin ja
raaka-aineiden hallintaa, liiketoiminnassa hyödynnettiin
Circula-kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä, keramiikalla valmistettiin tuotteita uusiosavesta ja
lasitejämistä ja sosiaali- ja terveysalalla laadittiin kestävän
kehityksen päiväkirjat. Lisäksi
järjestettiin uudenlainen ekomyyjäkoulutus
ensimmäistä
kertaa.
Koko
oppilaitoksessa
panostettiin jätteiden lajitteluun ja kiinnitettiin huomiota
jatkuvasti myös siihen, kuinka
se käytännössä toteutui. Yhä
enemmissä määrin tulostusten
määrää vähennettiin ja siirryttiin paperittoman toimiston
ajatteluun mm. sähköisen allekirjoituksen mahdollistuttua.
Matkustamista tehtiin entistäkin vähemmän, kun moniin
kokouksiin ja tapahtumiin osallistuttiin etäyhteyksien välityksellä. Myös työmatkaa taitettiin omalla autolla vähemmän
etätyömääräysten ja -ohjeistusten myötä.

Kestäviä hankkeita

Vuoden aikana meillä oli käynnissä useampi kiertotaloutta ja
ilmastotekoja edistävä hanke.
Diva -hanke keskittyi elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten
vihreään siirtymään ja antaoitukea yrittäjien muutoskyvylle.

VASTUULLISUUS
-OHJELMAMME

Hävikkiruokaa ja
höyryä

Kiinteistö- ja ruokapalveluissa tehtiin merkittäviä vastuullisuustekoja. Niissä otettiin
käyttöön Ownwell:n kemikaaliton ylläpitosiivoussysteemi,
jonka ansiosta meiltä ei tule
myrkyllisiä vesiä ja kukaan ei
altistu kemikaaleille. Käynnissä
olleen energiatehokkuushankkeen, jossa olimme luvanneet
vuoden 2025 loppuun mennenssä säästää 7,5 % energiaa
(345 MWh), nimissä toteutettiin ilmastointikoneiden muutostyö. Vedenkulutus jatkoi
laskemistaan, johon vaikutti
omalta osaltaan wc-pönttöjen
ja automaattihanojen päivittäminen. Lisäksi asennettiin
kaukolämmön optimointiventtiileistä toinen (toinen tulossa
vuonna 2022), joiden ansiosta
kaukolämmönkulutus pieneni
5-10 %. Myös valaisimia uusittiin ja vaihdettiin ledeihin, mm.
keskitetysti G-rakennukseen
sähköpuolen avustuksella.
Ammattikeittiö kiinnitti
erityistä huomiota ruokahävikin taklaamiseen. Se osallistui
kansalliseen hävikkiviikkoon ja
alkoi myydä hävikkiruokaa ulos
ruokailun loppuessa. Lisäksi se
panosti kaikkien mahdollisten
jätejakeiden lajitteluun.
” Ty ö e l ä m ä j a k s o i l l a
saimme nähdä, että me olemme tässä asiassa paljon pidemmällä kuin muut” ruokapalvelutiimiläiset iloitsevat.

HYVÄ KOULUTUS
Kannamme vastuumme hyvästä
tulevaisuudesta valmentamalla opiskelijoitamme työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, huomioiden opiskelijoiden
yksilölliset tarpeet.

Meillä on
yksilölliset polut

Suunnittelemme
yksilöllisesti osaamisen kehittymistä

Koulutuksemme on
vaikuttavaa

IHMISARVOISTA TYÖTÄ
JA TALOUSKASVUA
Edelläkävijänä uudistamme yhteiskuntaa
huomioiden työelämän tarpeet. Me, henkilöstö ja opiskelijat yhdessä muodostamme
turvallisen yhteisön, ehkäisten osaltamme
syrjäytymistä.

Näytöt
Olemme
Saamme
Opiskelijat
vastuullinen ja
työelämältä työelämässä ovat
viihtyvät meillä
arkipäivää
tykätty työnantaja hyvää palautetta

VASTUULLISTA
KULUTTAMISTA,
ILMASTOTEKOJA
Toimimme resurssiviisaasti. Osana kaikkia
koulutuksia painotamme vastuullisuus- ja
kiertotalousperiaatteita. 
Koulutamme vastuullisuusagentteja, jotka
haastavat työpaikat tekemään vastuullisempia valintoja. 

Energiankulutuksemme ja kierrätyksemme tehostuu
kaiken aikaa

Olemme antaneet
vastuullisuus- ja kiertotalouslupauksen

Teemme
vastuullisuutta
näkyväksi

Kuvat: YK, rawpixel.com, Canva

Tulevaisuuden purkutyöosaaja -pilotin aikana kehitetyssä koulutuksessa kiertotalous- ja vastuullisuusteemat
olivat vahvasti läsnä.
Lisäksi olimme edelleen
mukana FRUSH - järkivihreä
toimintamalli
-hankkeessa,
jonka tavoitteena on kiihdyttää
kiertotalouden uusia ratkaisuja.
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SE RTIF IKAATTI

Ensimmäinen kestävän
tulevaisuuden oppilaitos
Olimme ensimmäinen oppilaitos Suomessa, jolle myönnettiin uudistettu OKKA-säätiön
Ammatillisten
oppilaitosten
kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.
”Oppilaitos on panostanut kestävään kehitykseen
ja edistänyt yksiköidensä sertifiointia jo viime vuosikymmenen alkupuolelta lähtien” totesi Erkka Laininen sertifikaatin
myöntävästä OKKA-säätiöstä.
”OKKA-säätiöllä on ollut
ilo olla matkalla mukana tukemassa työtä. Viimeisen parin
vuoden aikana Forssassa on
tehty huikea hyppäys ammatillisen koulutuksen kärkeen.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä poimi kestävän tulevaisuuden strategiansa keskeiseksi sisällöksi ja hyödynsi
oivaltavasti uusia indikaatto16

reita tavoitteiden rakentamisessa.”
Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen
auditointiprosessi perustui oppilaitoksen itsearviointijärjestelmään, kestävän kehityksen
toiminnan perustason todentamiseen ja kehittämissuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutumiseen. Keskeistä
kehittämistyössä oli oppilaitosyhteisöstä nouseva uudistuminen sekä kumppanuuksien syventäminen työelämän
ja yhteiskunnan toimijoiden
kanssa. Tavoitteena oli vastata
parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan muutokseen
toimimalla
verkostomaisesti
yhteiskuntaa uudistavana oppilaitoksena.
Sertifioinnilla
todennettiin että oppilaitoksessa

otettiin käyttöön kestävän tulevaisuuden laatujärjestelmä,
jonka avulla arvioidaan ja ohjataan oppilaitoksen toimintaa
ja sen laatua. Auditointiprosessin yksi keskeinen osa-alue
oli kehittyminen: suunnitelma,
johon oli kirjattu tavoitteet,
toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla oppilaitos vahvistaa
toiminnassaan
tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa
uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma pohjautui
LHKK:n strategiaan ja se viedään käytännön tasolle tuloskortin avulla.
”Koulutuskuntayhtymän arvoja ovat vastuullisuus,
yhteisöllisyys ja edelläkävijyys. Kestävän tulevaisuuden
sertifiointi tukee erinomaisesti
arvoja ja strategiasta nousevia
tavoitteita toimia vastuullisena

edelläkävijänä” kertoo yhtymäjohtaja Maaria Silvius.
Laininen totesi, että
LHKK:n kunnianhimoinen strategia antoi mahdollisuuden
ponnistaa tulevaisuudessa entistä korkeammalle.
”Tiimiorganisaatio pitää
sisällään suuren potentiaalin
oppilaitoksen uudistumiseen.
Strategian toteutus haastaa
henkilöstön kestävyysosaamisen jatkuvaan kehittämiseen
ja kumppanuuksien rakentamiseen. Näihin asioihin oppilaitos
on jo vahvasti tarttunut. Olemme todella ylpeitä saadessamme luovuttaa Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymälle
ensimmäisen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisen sertifikaatin. Muutos on
alkanut eikä se enää pysähdy.
LHKK on heittänyt kaikille koulutuksen järjestäjille haasteen,
johon on pakko jossain vaiheessa vastata, jos aikoo pysyä tulevaisuusjunassa mukana.”

Kaikkea muuta kuin sanan helinää

”Käytännössä sertifiointi tarkoittaa sitä, että olemme ensimmäinen oppilaitos, jonka
kokonaistoiminta on käyty läpi
uusien kestävän tulevaisuuden
indikaattoreiden mukaisesti.
Tämä ei suinkaan tarkoita pelkästään jätteiden lajittelua tai
kierrätystä, vaan kokonaisvaltaista yhteisön hyvinvointia,
kiusaamisen ja syrjäytymisen
ehkäisyä, strategian mukaista
työskentelyä ja kehittämistä,
johtamistapaa sekä kulttuurista kestävyyttä” kertoo kehittämistyöstä vastaava koulutusjohtaja Anu Teppo.
”LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön
ratkaisuja ilmastonmuutoksen
torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä

alueensa toimijoiden kanssa.
Oppilaitos laajentaa käsitystä
ammatillisesta kestävyysosaamisesta työn tekemisen tasolta globaaliin ulottuvuuteen ja
ekososiaaliseen sivistykseen,
jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa
kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolta pitäen. Tässä työssä
keskeisenä voimavarana ovat
opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet” toteaa Laininen.

Muutos on alkanut
eikä se enää
pysähdy.
- Erkka Laininen

Kestävään kehitykseen panostaminen ei ole meille uusi asia:
meillä on jo olemassa Oppilaitosten kestävän kehityksen
sertifiointi kolmella koulutusalalla. Olemme tehneet järjestelmällistä kehittämistyötä
vastuullisuuden ja kestävyyden eteen lähes kymmenen
vuotta. Aiempina vuosina toteutetut osasertifioinnit ovat
tarjonneet työkaluja, ohjausta ja koulutusta sen kestävän
kehityksen työn tueksi. Tämä
alkuperäinen sertifikaatti löytyy noin kuudeltakymmeneltä
oppilaitokselta.
Edeltävästä
järjestelmästä kehitettiin paremmin
tulevaisuustyöhön
vastaava uudenlainen järjestelmä ja uudet indikaattorit, ja
LHKK on ensimmäinen, jolle
tämä uusi sertifikaatti myönnetään. LHKK myös osallistui
uuden järjestelmän kehitystyöhön.
”Meillä on vankka kokemus kestävän kehityksen
työstä oppilaitoksessa, ja sik-

si olemme päässeet mukaan
kehittämään, rakentamaan ja
pilotoimaan tätä uutta eDelphi-tulevaisuustyökalua, jota
on rakennettu noin 1,5 vuotta.
Ja koska olemme olleet alusta
asti mukana, haluttiin että me
toimimme pilottikohteena, josta muut voivat oppia ja ottaa
mallia” Teppo kertoo.
”Tähän uuteen järjestelmään kuuluu kymmenen eri
indikaattoria eli mittaristoa,
joilla kestävän kehityksen toimintaa seurataan. Näitä ovat
muun muassa toimintaympäristö, johtaminen, opetus,
strateginen työ, vastuullisuuden mittarit, kestävyystaidon
kehittäminen sekä tulevaisuuden oppimisympäristöt, joihin
haluamme vahvasti panostaa”
listaa Maaria. ”Olemme todenneet, että kestävän kehityksen
opetus ei voi olla pelkästään
yhden irrallisen opintojakson
varassa opetuksessa. Vastuullisuus ja kestävästä tulevaisuudesta huolehtiminen ovat
näkemyksemme mukaan sen
sijaan perustaitoja, jotka kuuluvat jatkossa osaksi vankkaa
ammattitaitoa eri aloilla”, jatkaa
Silvius.
Sertifikaatti luovutettiin
OKKA-säätiön toimesta maaliskuussa 2021 erityisjärjestelyin. Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjottiin juhlakahvit,
kun he palasivat lähiopetukseen.
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TE K NO LO G IA

Digisti
loikkaa
Uudet teknologiat olivat tärkeä
osa opetusta ja työelämään
valmistautumista myös viime
vuonna. Esimerkiksi kone- ja
tuotantotekniikalla opetettiin
käyttämään
vesileikkureita,
lasermerkkauslaitteitaja MIR:jä, eli kuljetusvaunuja, joita ei
vielä löydy monesta paikasta
ja joiden käyttöön tarvitaan
osaajia.
Opetuskorjaamon kalusto täydentyi huippunykyaikaisella Hunter-nelipyöräsuuntauslaitteella, testereillä sekä
uudella Nussbaum-saksinostimella. Talotekniikalle hankittiin
putkistojen kuvausjärjestelmä,
joka mahdollisti viemäriputkien
ongelmakohtien selvittämisen
ja viemäreiden kuntokartoituksen opettamisen.
Rakennuspuolen opetuskohteessa (Talo5) huomioitiin rakennusalan sen hetken ja
tulevaisuuden trendejä nykyteknologiaa hyödyntäen.
Tulevaisuuden purkutyöosaaja -hanke toimi uuden teknologian käyttöönoton
edistäjänä, sillä osana hanketta toteutettiin kaksi VR-laseja
hyödyntävää virtuaalioppimisympäristöä purkutyön opetuksen tueksi.
Myös sosiaali- ja terveysalalla perehdyttiin VR-teknologiaan, kun sille laadittiin
Hygge-hankkeen
puitteissa
virtuaalinen opetusmateriaali sekä näyttöympäristö, jonka
myötä syntyi uutta innostusta
teknologian ja erilaisten oppimisympäristöjä luomiseen.
Teknologia onkin vahvasti mu18

kana alan koulutuksessa, ja
se oli esillä myös syksyisessä
Forssan kaupungin tiedotuslehdessä.
Ensihoidon ja sairaanhoidon opetusvälineissä hyödynnettiin simulaatiolaitteita
sekä tabletteja ja eri tutkimusja hoitovälineitä uudistettiin.
Media-alan opetukseen
hankittiin
striimauslaitteet,
360-kamera sekä drone, jonka ympärille rakennettiin uusi
koulutuskokonaisuus. 360-kameraa hyödynnettiin myös
mm. ammattikeittiöllä, jossa
yhteistyössä HAMK:n kanssa
toteutettiin laitteiden käyttöoppaat digitaaliseen ympäristöön.
Oppilaitoksen etä- ja

hybridiaikana
opetuksessa
jatkettiin käynnissä olevaa digiloikkaa, kun sekä opettajat
että opiskelijat ottivat haltuun
uudenlaisia tapoja ja teknologioita oppimisen tueksi. Esimerkiksi Itslearning -oppimisympäristöön kehitettiin valtava
määrä uusia kokonaisuuksia,
jonka myötä oli mahdollista
suorittaa entistä enemmän kokonaisia kursseja verkko-opintoina. Myös monet tapahtumat siirtyivät verkkoon: mm.
peruskoululaisten tutustumiskäynti rekryviikko toteutettiin
virtuaalisesti ja kevätjuhlat
striimattiin Youtubeen.
Otimme käyttöön sähköisen allekirjoituksen, joka
nopeutti ja helpotti paperin-

pyöritystä sekä vähensi tulostamista merkittävästi.
Taloushallinnossa otettiin käyttöön automatisoitu
talousraportointi Valtiokonttorin tarpeisiin sekä toteutettiin
ohjelmistorobotiikan käyttöönotto. Myös resurssoinnissa
hyödynnettiin robotiikkaa ja
automatisointia, jonka myötä
toiminta tehostui ja helpottui.
Kiinteisössä parannettiin kamerajärjestelmää ja lisättiin automaatiota, mm. hiilidioksidianturit
ohjaamaan
ilmanvaihtoa.
Infotaulujärjestelmää
kehitettiin, jonka myötä opiskelijaravintolaan saatiin digitaalinen näyttötaulu helpottamaan
asiakkaiden tiedottamista.
19

TULE VAIS U UDEN PURK UTYÖOSA AJ A

Monialainen
VR-taidonnäyte
Tulevaisuuden purkutyöosaaja -pilotissa toteutettiin kaksi eri purkutyön osa-alueisiin
liittyvää
oppimisympäristöä:
Sisäpurku ja haitta-ainepurku.
Toteutus perustui 360-kuviin
ja -videoihin, joiden ympärille
koostettiin erilaisia havaintoja päättelytehtäviä. VR-oppimisympäristö toteutettiin monialaisesti eri asiantuntijoiden
yhteistyöllä: 3DBearin osaavat
ammattilaiset ohjasivat suunnittelua tuoden prosessiin pedagogisen ja teknisen osaamisensa ja LHKK:n rakennusalan
20

opettajat yhdessä Ytekki Oy:n
ja Kierivä Oy:n kiertotalouden
ja purkualan asiantuntijoiden
kanssa tuottivat sisällön ja
opetusmateriaalit.
Kehitetyn koulutuksen
oli tarkoitus vastata erityisesti
työelämän tarpeisiin.
”Tällaista ei ole ennen
ollut ja sille on tarvetta. Purkukohteita on olemassa hyvin
vähän ja erityisesti nuorten
opiskelijoiden on vaikea päästä niihin harjoittelemaan. Meillä
oli ainutlaatuinen mahdollisuus
päästä oikealle työmaalle ja

siitä haluttiin ottaa kaikki ilo
irti” pilotin vastuuopettajana
loppuvaiheessa toiminut Ville
Rantala toteaa ja kertoo yhteistyön Forssa Asunnot Oy:n
sekä mukana olleiden purkuyritysten kanssa olleen avainasemassa koulutuspilotin toteutuksessa.
Hanke
osoitti,
että
VR-oppimisympäristö tarjoaa
kustannustehokkaan
tavan
toteuttaa tämän kaltaisia koulutuksia. 360-kuvat ja videot
ovat formaattina sellaisia, että
oppilaitokset voivat itse helposti tuottaa kaiken tarvittavan
materiaalin ilman erityisosaamista. Toteutusmalli palvelee
erityisen hyvin sellaisiin tilanteisiin ja tiloihin liittyvää opettamista, joihin opiskelijoita ei
reaalimaailmassa
päästetä
lainkaan, kuten haitta-ainepurkutyömaa.
”VR-ympäristöllä saavutettiin haluttua todentuntua
ja käytännönläheisyyttä oppimiseen, joka on näissä hom-

missa tärkeää” Ville kertoo.
VR-materiaalit testattiin
yhteistyöyritysten
ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden
kanssa. Pilotista synnytettiin
digitaalinen opetusmateriaali,
joka oli muiden oppilaitosten
vapaasti
hyödynnettävissä.
Materiaali sai kiitosta alan yrityksiltä sekä rahoittajalta Sitralta.
Myös mukana olleille
failaisille pilotti oli hieno kokemus.
”Mielenkiintoinen projekti, joka polkaistiin vauhdilla
käyntiin
ja
saatiin
kunnialla maaliin. Päästiin harjoittelemaan purkutyömaalle
oikeisiin olosuhteisiin, tämä
oli parasta antia opiskelijoiden
kannalta” Ville iloitsee ja haluaa kiittää muita toteutukseen
osallistuneita
rakennusalan
opetuksesta sekä innovaatioja viestintätiimeistä.
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K ILPA ILU KYKY

Tehoa työhön
tiimiorganisaatiosta
22

Vuoden alusta LHKK:ssa siirryttiin perinteisestä hierarkisesta
organisaatiomallista tiimiorganisaatioon, jossa
työntekijät alkoivat työskennellä itseohjautuvissa tiimeissä.
”Tähän malliin päädyttiin yhdessä henkilöstön
kanssa: totesimme yhdessä,
että tiimiorganisaatio antaa
mahdollisuudet reagoida koulutus- ja kehittämistarpeisiin
nopeasti, ja se on tärkeää erityisesti yritysten ja elinvoiman
kehittämisen kannalta” kertoo
yhtymäjohtaja Maaria Silvius.
”Uudistuksen
myötä toimintamme organisoitui
osaamisen tiimeihin ja palvelutiimeihin, jotka palvelevat sekä
ulkoisia että sisäisiä asiakkaita.
Näiden lisäksi organisaatiossa toimii yhteistyötiimejä, joilla
kehitetään erilaisia toimintoja.”
Uudistus
toteutettiin,
jotta pystyisimme parhaalla
mahdollisella tavalla toteutta-

maan perustehtäväämme.
”Opiskelijamme ja asiakkaamme olivat uudistuksen keskiössä, sillä sen myötä
opiskelijoiden oli mahdollista
hyödyntää koko oppilaitoksen
osaamista yksittäisen koulutusalan sijaan” Maaria kertoo
esimerkkinä.
Vaikka tiimiorganisaatioon siirryttiin etä- ja hybridiaikana, tiimit onnistuivat
käynnistämään
yhteistyön
sekä tiimiytymään mallikkaasti. Siinä auttoivat säännölliset
tiimitapaamiset, yhteiset viestinnän ja yhdessä tekemisen
kanavat sekä kohtaamiset
myös työajan ulkopuolella. Esimerkiksi innovaatiotiimi kävi
pelaamassa padelia, opintotoimiston väki laavulla juhlimassa tiimiläisen syntymäpäiviä,
hallinto Kakolassa... Moni tiimi
otti tavaksi aloittaa tai päättää
viikon tiimipalaverilla, vieraili
Honkamökillä Tammelassa tai
perusti oman keskusteluryh-

män vapaamuotoista juttelua
varten.
Osalle tiimeistä yhteistyö oli jo entuudestaan tuttua,
mutta toisille se oli täysin uutta. Loppuvuodesta kuitenkin
kaikki tiimit olivat jo hitsautuneet yhteen ja kokeneet onnistumisia.
Meille
alkoi
syntyä
myös uudenlainen yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa tiimit
viestivät omasta toiminnastaan muille ja kehittävät uusia
yhteistyömahdollisuuksia muiden tiimien kanssa.
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Poikkileikkaavat
yhteistyötiimit
Vuonna 2021 toimi 12 yhteistyötiimiä, joiden tavoitteena oli
viedä strategia käytäntöön, kehittää uusia toimintoja sekä toimintatapoja. Yhteistyötiimeissä oli monialainen edustus, koska
tiiminjäsenet olivat eri kotitiimeistä. Yhteistyötiimien toiminnasta saatiin kehittävää palautetta, jonka myötä niiden kokoa
pienennettiin niin, että jokaisesta yhteistyötiimistä valittiin 3–7
henkilöä ydintiimiin ja muut tiiminjäsenet kuuluivat asiantuntijapoolin ja olivat tarvittaessa käytettävissä. Yhteistyötiimeillä
kehitettiin toimintaa ja uusia toimintatapoja.

Ammatilliset ohjaajat

Ammatillisten ohjaajien tiimin
osalta mennyt vuosi sujui hyvin. Kokoontumisia järjestettiin eri aloilla, jossa kokousten
ohelle tutustuttiin alan toimintaan sekä ympäristöön, jossa kukin ohjaaja työskenteli.
Vierailuja tullaan jatkamaan
ensi vuoden puolella. Tiimin
tapaamisissa oli myös kutsuttuna vieraita, jotka toivat mukaan ammattitaitoaan sekä
viimeisimpiä kuulumisia omalta
osaamisalueeltaan. Kaivattua
vertaisuutta oli siis tarjolla ja
sitä toivotaan myös jatkossa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen yhteistyötiimi
suunnitteli, kehitti ja organisoi erityisen tuen toimenpiteitä kaikilla koulutusaloilla. Tiimin jäsenille määriteltiin omat
vastuukoulutusalat, jonka erityisopetuksen
toimenpiteistä, esimerkiksi erityisen tuen
suunnitelmien laatimisesta he
olivat vastuussa. Merkittävin
onnistuminen oli keskitettyjen
lähtötasotestausten toteuttaminen ja mahdollisten erityisen
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tuen tarpeiden huomiointi jo
heti ensimmäistä Hoksia laadittaessa. Tiimi kehitteli Wilman ohjauksen ja tuen suunnitelmat -lomakkeen sisältöä
toimivammaksi, jotta opiskelijoiden saamat tukitoimet
tulivat näkyväksi ja kirjattua.
Useissa tiimeissä käynnistyivät
laajennetut HOKS-keskustelut,
joissa opiskelijan ja vastuuopettajan lisäksi oli tarvittaessa paikalla myös opiskelijapalveluihin kuuluvaa henkilöstöä.
Kehitystyön ja erityisen tuen
jalkauttamisen lisäksi tärkeässä roolissa oli vertaistuki, toisilta oppiminen ja osaamisen
jakaminen. Yhdessä olemme
enemmän!

Kansainvälisyys

Aktiivisen kansainvälisyystoiminnan taustalla on ollut oppilaitoksemme kansainvälisyystiimi, joka koostui eri alojen
opettajista ja ohjaajista. Tiimin
jäsenet valmensivat aktiivisesti opiskelijoita ulkomaanjaksoille ja tekivät yhteistyötä
kumppanioppilaitosten edustajien kanssa. Tiiminjäsenet

auttoivat ulkomaan vierailujen järjestelyissä ja olivat toteuttamassa virtuaalikursseja.
Joulukuussa oppilaitoksemme
sai
Erasmus-akkreditoinnin,
jonka saamisen on mahdollistanut kansainvälisyystiimin
tekemä aktiivinen työ niin kotikansainvälisyyden, kuin liikkuvuuksien, sekä strategisten
kumppanuushankkeiden osalta. Kansainvälisyystiimin voima
on ollut erityisesti yhteistyö ja
luotettavat ulkomaiset kumppanit.

Laatu ja prosessit

Laatu ja prosessit yhteistyötiimi on koordinoinut vuoden
aikana neljä Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) arviointia, osallistunut oppilaitosten väliseen vertaisarviointiin
sekä seurannut, käsitellyt ja
analysoinut kaikkia oppilaitoksen toimintaan vaikuttavia palautteita. Seurattavia ja analysoitavia palautteita ovat olleet

ARVO-palautteet (ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden aloitus- ja päättöpalaute),
työpaikkaohjaaja, oppilaitoksen oma opiskelijapalaute
ja tänä vuonna ensimmäistä
kertaa kerätty oppilaitoksen
tekemä oma huoltajapalaute.
Palautteita on ensin käsitelty osaamisen tiimeissä kaksi
kertaa vuoden aikana ja sen
jälkeen kokonaisuuksina laatu
ja prosessit -yhteistyötiimissä. Lisäksi tiimi on osallistunut ammatillisen koulutuksen
prosessien laadintaan, täydentämiseen ja päivittämiseen
uuden organisaation mukaisiksi. Tiimi on osallistunut myös
osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien laatimiseen
ja päivittämiseen järjestettäviin pajoihin.

Markkinointi

Markkinointitiimi
osoittautui
tehokkaaksi välineeksi markkinoinnin yhteissuunnitteluun,

käytänteiden jakamiseen sekä
markkinointiajattelun ja brändityön jalkauttamiseen. Vuoden aikana markkinointitiimi osallistui LHKK:n (ja Fain)
brändin kehittämiseen, markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän
suunnittelutyöhön. Tiimin jäsenet jakoivat omia ideoitaan,
kehitysehdotuksiaan
sekä
parhaita käytänteitään, ja keskustelujen pohjalta kehitettiin
mm. prosesseja, markkinoinnin
konsepteja sekä yhteishakumarkkinointia. Markkinoinnin
ydintiimi aidosti edisti markkinoinnin ja opiskelijahankinnan strategisia tavoitteita ja oli
taktinen tiimi, joka suunnitteli
markkinoinnin toimenpiteitä, ja
oli kytköksissä myös opiskelijarajapintaan. Markkinoinnin
asiantuntijapooli oli viestinnän
testialusta, jolla saatiin kaikkien alojen/tiimien näkemys
markkinoinnin kehittämiseen ja
suunnitteluun sekä ison kuvan
strategisen suunnitteluun.
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Opiskelijoiden
hyvinvointi

Opiskelijoiden
hyvinvoinnin
yhteistyötiimi on käynnistänyt uudelleen oppilaitosten
tuutoritoiminnan, suunnitellut
erilaisten teemojen ylläpitämistä lukuvuoden ajalle sekä
keskustellut kiusaamisen ja
syrjäytymisen ehkäisystä ja
keinoista puuttua ja ennaltaehkäistä kiusaamista. Tiimi on
toiminnan suunnittelussa vahvasti kuullut opiskelijoita ja heidän toiveitaan. Tuutoritoiminta
on lähtenyt hyvin käyntiin ja
FAI:ssa toimii nyt 25 innokasta tuutoria, joita on koulutettu
tehtäviinsä mm. kohtaamaan
uusia opiskelijoita, oppilaitoksen markkinointiin ja esittelytehtäviin. Tuutoreille on myös
suunniteltu erityistehtäviä mm.
eri tiimeihin osallistumiseen;
liikuntatuutoreiksi, kansainvälisyystuutoreiksi ja tulevaisuustuutoreiksi. Tiimi on osallistunut myös liikenneturvatyöhön
26

sekä ennen joulua järjestänyt
kaikille oppilaitoksen opiskelijoille aamupuurolla joulutunnelmaa jakamalla joulupusseja.

Partnerit

Partnerit tiiminjäsenet ovat toimineet yhteyshenkilöinä työelämäpalvelujentiimin kanssa.
Yhteistyössä on aloitettu järjestämään alojen yhteistyötapaamisia
yhteistyökumppaneille. Syksyllä 2021 ehdittiin
toteuttamaan kaksi tapaamista puhdistuspalvelualalle ja
yhdet elintarvikkeelle ja rakennusalalle. Kaikista tapaamisista tuli uusia jatkosuunnitelmia,
joita on hyvä lähteä toteuttamaan.

Pedagogiikan
kehittäminen

Pedagogiikan kehittämisen yhteistyötiimi suunnitteli, toteutti
ja analysoi huoltajapalautteen
keväällä 2021. Syksyllä tiimi oli

mukana myös Tulevaisuuspäivän järjestelyissä jakamassa
pedagogisia kokemuksia. Tiimi suunnitteli eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia
ja oli mukana mm. Pakopelit
osaksi opetusta, Prodect -pilotissa (Pisara-tiimi), Ytojen ja
ammatillisten integroinnissa ja
erilaisissa yhteisprojekteissa.
Pedagoginen tutorointi ja tulevaisuuspäivät tulevat jatkumaan myös vuonna 2022.

Taitajat

Vuonna 2021 Taitajissa oli kaikkiaan kahdeksan kilpailijaa,
joista kolme oli mukana myös
finaalissa. Taitajafinaali järjestettiin 18.–20.5.2021 Oulussa.
Taitajafinaalissa Forssan ammatti-instituutilla oli edustus
ajoneuvotekniikassa ja kokkipuolella. Ajoneuvotekniikassa
Suomen mestaruuden oppilaitokseemme voitti Toni Pietilä.
Oppilaitoksemme on saanut
loistavaa menestystä nuorten

ammattitaidon suomen mestaruuskilpailuista vuonna 2021.
Taitajakilpailu on ammatillisen
koulutuksen suurtapahtuma ja
tähän arvostettuun SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500
opiskelijaa ja finaaliin karsitaan opiskelijat semifinaaleiden kautta. Taitajatiimi vastaa
opiskelijoiden valmennuksesta.

Teknologia

Tiimin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta eri teknologioista ja
niiden hyödyntämisestä opetuksessa ja ohjauksessa, sekä
ideoida ja koota konkreettisia
ehdotuksia toimiksi, joilla teknologian hyödyntämistä voidaan edistää LHKK:ssa. Näitä
ideoita kerättiin ja jalostettiin
tiimin säännöllisissä kokoontumisissa. Tiimi tutustui yhdessä
myös mm. virtuaalitodellisuuden käsitteisiin ja soveltamistapoihin asiantuntijan luennoimana, sekä järjesti tapaamisen
virtuaalimaailmassa
tutkien
sen
hyödyntämismahdollisuuksia. Kantavana ajatuksena erilaisissa tutustumisissa
ja kokeiluissa oli se, että teknologiatiimin jäsenten kautta
tieto siirtyy osaamisen tiimeille ja sitä kautta edelleen käytäntöön. Syksyn 2021 aikana
tiimi käynnisti projektin, jonka tavoitteena oli määrittää ja
koota LHKK:n virallinen digityökalupakki. Digityökalupakilla tavoitellaan yhteen, helposti
löydettävään ja käytettävään
pakettiin koottuna listaa ja ohjeistusta niistä digitaalisista
työkaluista ja verkkopalveluista, joita LHKK tarjoaa ja suosittelee henkilökunnan käyttöön.

tityön itsearvioinnissa sekä
osa heistä oli 12.1.2021 olleessa auditointitilaisuudessa
haastateltavana. Vuonna 2021
tiimiläiset työstivät kestävän
kehityksen
opintojaksojen
osaamistestejä ItsLearningiin
ja suunnittelivat kestävä tulevaisuus opintopäivien sisältöä
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Vastuullisuus- ja ilmastotiimiläiset olivat mukana
vaikuttamassa vastuullisuusmittariston sisältöön ja mittareihin ja heidän kauttaan myös
opiskelijat otettiin mukaan
vastuullisuusohjelman työstämiseen.

Yrittäjyysluotsit

Yrittäjyysluotseille ja koko
opetus- ja ohjaushenkilöstölle
järjestettiin Suomen Yrittäjien
yrittäjyyskoulutus, jossa perehdyttiin yrittäjyyden materiaalipankkeihin, NY-toimintaan,
yrittäjyyden pedagogiikkaan
ja työelämän muuttumiseen.
Yrittäjyyspolun luominen oli
suurin aikaansaannos ja tiimi
työsti polun sisällöt ja kuvituksen. Yrittäjyysluotsit toimivat
yrittäjyysopintojen ja -polun
arvioijina sekä uusien opintokokonaisuuksien kehittäjänä.
Syyskuussa yrittäjän päivänä
tiimi innosti kaikki opiskelijat innovoimaan ja ideoimaan
upeita yritys- ja tuote-/palveluideoita. Opiskelijat heittäytyivät loistavasti yritysideoiden
maailmaan ja ideoita lähdettiin
tuotteistamaan.

Vastuullisuus
ja ilmasto

Vastuullisuus- ja ilmastotiimi
olivat osallisena oppilaitosten
kestävän kehityksen sertifioin27

Tiimien onnistumisia
O S AAMIS E N TIIMIT

Auto-, logistiikka- ja
nosturiala

Etäopetuksen helpottamiseksi
autoala hankki erilaisia tarvikkeita kuten kameran ja konepeltiin kiinnitettävän lampun,
joiden avulla päästiin näyttämään miten mittauksia ja muita toimenpiteitä tehtiin käytännössä, sekä luokassa että
auton konepellin alla.
Logistiikalle hankittiin
uusi, nykyaikainen ja uudet
ympäristövaatimukset täyttävä kuorma-auto.
Erityisen ylpeitä olemme vuoden 2021 Taitaja -kilpailun voittajasta Toni Pietilästä, sekä Mustafa Nebistä, joka
sai viidelle ansioituneelle maahanmuuttajaopiskelijalle jaettavan AMKE:n maahanmuuttajastipendin.

Kasvatus-, ohjaus- ja
kotoutumiskoulutus

Tutustuimme FSHKY:n ikääntyneiden kuvapalveluun sekä
päivätoimintaan ja samalla liikutimme päivätoiminnan
ikääntyneitä
tulevaisuuden
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osaamistarpeiden
mukaista
hyvinvointiteknologiaa
Paavo-robottia hyödyntäen.
Kotoutumiskoulutuksessa teimme yhdessä paljon kaikenlaista: retkeilimme
Torronsuolla, tutustuimme eri
liikuntalajeihin,
opettelimme
kierrätystä ja vietimme monikulttuurisia pikkujouluja Vanhalla Bensiksellä.

Kone- ja tuotantotekniikan sekä teknisen
suunnittelun ala

Järjestimme aktiivisesti erilaisia rekrykoulutuksia itsenäisesti sekä toisten tiimien
kanssa. Tiimimme oli mukana
opetuskokeilussa
Karkkilassa, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijamme olivat lähiopetuksessa joko Karkkilan
lukion opetustiloissa tai oppilaitoksellamme, jonka jälkeen
he siirtyivät työssäoppimaan
karkkilalaisiin yrityksiin.
Teimme
yhteistyötä
muiden tiimien kanssa (yhteiset rekrykoulutukset, vesileikkurin hyödyntäminen muilla

aloilla...) sekä myös työelämän
kanssa. Esimerkiksi saimme
yhteistyöyrityksiltämme kierrätettyjä materiaalilahjoituksia
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Liiketoiminnan ala

Tapahtumatuotannon kurssilaisemme osallistuivat jo perinteisesti Tekijä-tapahtuman
suunnitteluun ja toteutukseen
asiantuntevien järjestäjäkumppanien kanssa. Hybridinä toteutettu tapahtuma striimattiin Hämeenlinnasta ja mm.
merkonomiopiskelijamme Satu
Mustonen pääsi esille Ylen
alueuusiin.
Keväällä meillä starttasi uusi Ekomyyjä-koulutus,
jossa yhdistettiin luonto- ja
ympäristöalan sekä merkonomialan opintoja. Saimme käytännönläheisestä ympäristötietoisuuden sekä myynti- ja
viestintätaitojen sisällöstä ja
toteutuksesta hyvää palautetta.
Syksyllä käynnistimme
onnistuneesti vastuullisuuden
johtamisen koulutuskokonai-

suuden, eli vastuullisuuspolun ja kehitimme teknologian
johtamisen koulutuksen, joka
käynnistettiin vuonna 2022.
Teimme monipuolista
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa: Mainossatama
piti opiskelijoillemme vierailijaluennon, järjestimme Citymarketin sekä K-Auton kanssa yhteiset infotilaisuudet ja lisäksi
toteutimme FM Haus Oy:lle tiiminvetäjien koulutuskokonaisuuden.

Media-ala, tieto- ja
viestintätekniikan ala

Tiimimme teki tiivistä yhteistyötä seudun toimijoiden
kanssa: HAMK:n väyläopinnot,
sekä PDP-projekti, Incoach
Esportin esports-valmennus
sekä yritysyhteistyö Nethitin,
Lounean, Gigantin, BlackBelt
IT:n, Mainossataman, FSHKY:n
ja HK:n kanssa.
Medialla aloitti ensimmäinen ”monari” -ryhmä,
jonka saimme kasaan somemarkkinoinnin avulla. Myös
tieto- ja viestintätekniikka oli

aktiivisesti näkyvissä somekanavissamme mm. eläkeläisten
digineuvonnasta.

Sosiaali- ja terveysala

Onnistunut työelämäyhteistyö
vaikutti positiivisesti opiskelijoidemme opintojen sujumiseen. Erityisen onnistuneesti
ovat lähteneet käyntiin vammaisalaan liittyvät ammatti- ja
erikoisammattitutkintokoulutuksemme, jotka etä- ja verkkototeutuksena
tavoittivat
kymmeniä opiskelijoita ympäri
Suomen. Näin myös yhteistyö
eri työpaikkojen kanssa laajentui entisestään.
Opettajiemme
työelämäjaksoilla haimme uutta tietoa niin saattohoidosta,
varhaiskasvatuksesta kuin kehitysvammatyöstä. Hankimme
opetuksen tueksi 360-kameran sekä tabletilla käytettävän
kommunikointiohjelman.
Loppuvuonna ponkaisimme käyntiin verkossa tapahtuvan lähihoitajaopintojen
opiskelun laajentamisen, joka
vastasi erityisesti työelämässä
olevien tarpeisiin.

Rakentamisen, pintakäsittelyn sekä sähköja automaatioala

Opiskelijoidemme
tekemä
omakotitalo ”Talo 4” valmistui
ja myytiin. Uuden kohteen ”Talo
5” rakentaminen alkoi syksyllä.
Kohteiden tekemiseen osallistuivat tiimimme lisäksi talotekniikka- ja logistiikka-alan
opiskelijat. Lisäksi tiimimme
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osallistui huoneisto-, julkisivuja kattoremonttien tekemiseen
Forssan kaupunkialueella, ja
sähköosasto teki johdotus- ja
kytkentä töitä koulun alueella.
Rakennusalalta oli opiskelijoitamme HAMK:n väyläopinnoissa. Syksyllä järjestimme rakennus- ja pintapuolen
yrityksille tapaamisen, jossa
puhuttiin yhteistyöstä sekä
työnantajien tarpeista, tarkoituksena jatkaa tapaamisia
myös tulevaisuudessa. Olimme
myös aktiivisesti yhteydessä
sähköalan yrityksiin ja saimme
merkittäviä lahjoituksia esimerkiksi Orion Oy:ltä.
Keväällä saimme Sitralta rahoituksen Tulevaisuuden
purkutyöosaaja -koulutuksen
kehittämiseen, jossa kehitettiin mm. VR -teknologiaa hyödyntäviä opetusmateriaaleja
yhdessä paikallisten kiertotalouden yritysten kanssa. Pääsimme hankkeen myötä myös
harjoittelemaan
sisäpurkua
Viksbergin purettaviin kerrostaloihin.
Osallistuimme
myös
HAMK:n kanssa koulutukseen,
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jossa kehitettiin uusia puu- ja
hybridirakentamisen opettamisen malleja.

leipoa tilan omista luomujauhoista maistuvat sämpylät,
korvapuustit sekä ruisleivät.

Ravintola-, catering- ja
elintarvikeala

Sairaanhoito ja
ensihoito

Valmistuville perinteisesti järjestetyn tapalounaan sijaan
opetuskeittiömme
huolehti
jokaisen valmistuneen ryhmän lounaan valmistamisen ja
tarjoilut, saaden kiitosta sekä
opiskelijoilta että opettajilta.
Slovenialaiset
matkailu- ja ravintola-alan opiskelijat viettivät kolme viikkoa
vierainamme osallistuen ravintolatyöskentelyyn ravintola FaiFoodin keittiö- ja salitehtävissä. Kävimme heidän
kanssaan myös tutustumassa
lähialueen ravintoloiden toimintaan sekä matkailukohteisiin ja nähtävyyksiin. Teimme
heidän kanssaan rosvopaistia,
loimutimme lohta ja opettelimme tulustamaan.
Leipomollamme vieraili
Paijan tilan yrittäjä, joka kertoi luomu- ja erityisruokavalioleivonnasta. Saimme myös

Järjestimme teemapäivän Perjantai 13., jonka suunnittelusta
vastasivat perustason ensihoitajaopiskelijat yhdessä opettajien kanssa. Järjestimme myös
turvallisuuspäivän opiskelijoille. Syksyllä meillä oli ensimmäiset suuronnettomuusharjoitukset Honkapirtillä, joka
osoittautui erittäin hyväksi paikaksi harjoitella ja sen vuoksi
myös seuraavat suuronnettomuuspäivät tullaan järjestämään siellä.
Perustason ensihoitajien koulutuksen osalta teimme
yhteistyötä logistiikan kanssa,
heidän vastatessaan perustason ensihoitajien ajo-opetuksesta. Autoala taas auttoi
meitä ambulanssin huolloissa
ja katsastuksessa.

Yrittäjyys

Talotekniikka-,
kiinteistönhoito- ja
puhdistuspalveluala

Hankimme talotekniikkaosastolle putkistojen kuvausjärjestelmän, joka mahdollistaa viemäriputkien ongelmakohtien
selvittämisen ja viemäreiden
kuntokartoituksen opetuksen.
Suunnittelimme Drone-koulutuksen kiinteistöpuolen opiskelijoille ja tutustuimme virtuaalisten oppimisympäristöiden
mahdollisuuksiin, ajatuksena
kehittää sellaisia opetuksemme tueksi.
Puhdistuspalvelualan
yrittäjät kävivät kertomassa
opiskelijoillemme siivousalan
työelämä- ja osaamisvaatimuksista sekä työtehtävistä. Lisäksi siivousalan aine-,
kone- ja välineyritykset kävivät esittelemässä siivousalan
uusimpia tuulia. Järjestimme
yhteistyössä työelämäpalveluiden kanssa yhteistyötapaamisen alan yrityksille, ja
tässä onnistuneessa tilaisuudessa palkitsimme myös vuoden puhtauspalvelualan työpaikkaohjaajiksi Miia Rusasen
ja Mia Metsärannan Ypäjän
kunnan puhtauspalveluista.

Yhteiset
tutkinnon osat

Kehitimme LHKK:n työntekijöiden teknistä ja pedagogista
osaamista järjestämällä heille
verkko-opetuksen sisällöntuotantokoulutuksen yhteistyössä
TAMK:n kanssa.
Koulutuksen ja kehittymisen jatkumon ylläpitämiseksi lanseerasimme kaksi kertaa
vuodessa järjestettävän tulevaisuuspäivän, jonka tavoitteena oli hyvien käytänteiden
jakaminen, yhteisöllisyys, yhteistyö eri osaamisalojen kesken ja tietoisuus siitä, mitä
kehitystyötä oppilaitoksemme
sisällä tehdään. Ensimmäinen
tulevaisuuspäivä pidettiin syksyllä ja palaute oli positiivista.
Järjestimme myös henkilökunnalle suunnatun pakopeli-koulutuksen, osallistuimme henkilöstölle suunnatun
pakopelin suunnitteluun, laadime kielitietoisen version kestävän kehityksen materiaalista,
kehitimme oppisopimusopiskelijoiden YTO-ohjausta sekä
jatko-opintokurssien sisältöä
ja teimme erilaisia integraatiokokeiluja. Lisäksi Liikkuva Fai
-hankkeessa lanseerasimme
opiskelijoille oman personal
trainer -palvelun.

Keramiikka-alamme ja sen
näyttely ”Polkuja” saivat huomiota niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin.
Valtakunnallinnen alan Taito-lehti
kävi tutustumassa näyttelyyn
ja julkaisi monipuolisen jutun
osastostamme ja koulutuksestamme. Lisäksi kansainvälinen
keramiikka-alan lehti Neue Keramik julkaisi näyttelyryhmän
opiskelijan kokoaman artikkelin otsikolla “PATHWAYS - Graduation exhibition of Finnish
ceramic students”.
Opiskelijamme osallistuivat HAMKin Design Factoryn
Product Development Project
– Design Sprint -intensiiviopintoihin, joissa he työstivät monialaisissa AMK-opiskelijatiimeissä eri organisaatioiden
toimeksiantoja. Opiskelijamme
suoriutuivat viikon opintokokonaisuudesta erinomaisesti
ja saimme olla ylpeitä meidän
osaavista opiskelijoistamme!
Oppilaitoksemme ensimmäiset luonto- ja
ympäristöneuvonnan
tutkinnonosakoulutuksen monimuotototeutukseen
osallistuneet valmistuivat keväällä,
vaikka opiskelu tapahtuikin
pahimpaan pandemia-aikaan.
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Tiimien onnistumisia
PA LVE LUTIIMIT

Innovaatiot ja tieto

Olimme vahvasti mukana koordinoimassa ja toteuttamassa
erilaisia
järjestelmäkehitysprojekteja, joissa mm. automatisoitiin opiskelijahallinnon
prosesseja sekä kehitettiin ratkaisuja sähköiseen asianhallintaan ja tiedolla johtamiseen.
Meillä käynnistyi myös
hienoja hankkeita. Step by
step –hanke toimi vahvassa
yhteydessä seudun yrityksiin
ja työllistymispalveluihin kehittäen opiskelijoiden työllistymistä edistävää toimintaa oppilaitoksessamme.
Diva-hankkeemme keskittyi elintarvikealan mikro ja
pk-yritysten vihreään siirtymään ja antoi tukea yrittäjien
muutoskyvylle.
Tulevaisuuden purkutyöosaaja -hankkeemme toimi
uuden teknologian käyttöönoton edistäjänä, sillä osana
hanketta toteutettiin kaksi
VR-laseja hyödyntävää virtuaalioppimisympäristöä purkutyön opetuksen tueksi.
Syksyn aikana toteutetimme InnovaatioCafe -konseptin ensimmäiset tilaisuudet, joiden tarkoituksena oli
lisätä tietoa oppilaitoksessa
Innovaatiotiimin
tekemästä
työstä ja koota tulevaisuudessa toteutettavia ehdotuksia.

Johto

Osallistimme aidosti sekä henkilöstöä että opiskelijoita oppilaitoksen toiminnan arviointiin,
kehittämiseen,
päätöksentekoon sekä suunnittelutyö32

hön, esimerkkinä laajennetun
johtotiimin tapaamiset, joissa
on aina mukana opiskelija- ja
työntekijäedustus - näistä harvoin on kukaan pois.
Lisäksi tiimiorganisaatio käynnistyi, meille myönnettiin Kestävä tulevaisuus
oppilaitoksissa
-sertifikaatti, virallistimme seudullisen
työllisyydenhoidon verkoston
käynnistymisen allianssisopimusten myötä, meillä starttasi
oma pajatoiminta ja aloitimme
seudullisen tuva (tutkintoon
valmentavan
koulutuksen)
suunnittelutyön.

Kiinteistöpalvelut

Siivouspuolella teimme valtavan panostuksen kestävän
kehityksen eteen, kun otimme
ravintola- ja ruokapalveluiden kanssa käyttöön Ownwell
kemikaalittoman
siivousmenetelmän. Veimme energiatehokkuushankkeen vaiheet 1
ja 2 läpi onnistuneesti kesän

ja syksyn aikana. Teknologian
puolella parantelimme kamerajärjestelmäämme ja tiimiorganisaation myötä teimme
paljon erilaisia kaapelinvetoja
kiinteistöihimme, joissa sähkön opiskelijoista oli suunnaton
apu. Automaatioon lisäsimme
hiilidioksidianturit ohjaamaan
ilmanvaihtoa.
Palvelupyyntöihin vastaamisemme ja toiminta-aikamme nopeutuivat ja asiakaspalaute oli positiivista.
Työllistimme lukuisia opiskelijoita, työssäoppijoita ja työttömiä niin kiinteistö- kuin siivouspuolellekin.

Kuntayhtymän palvelut

Tiimimme koki vuoden aikana
paljon onnistumisia. Kehitimme
tiimeille välineitä talousseurantaan ja jalkautimme talousarvion valmistelun tiimeihin. Lisäksi taloushallinnossa otettiin
käyttöön automatisoitu
talousraportointi Valtiokontto-

rin tarpeisiin sekä toteutimme
ohjelmistorobotiikan käyttöönoton. Henkilöstövuokrauksen
mukaantulo sujui onnistuneesti, samoin hankintojen keskittäminen hankintakoordinaattorille. Otimme hankintaprosessin
haltuun tiimien kanssa, sen
tueksi teimme erilaisia ohjeistuksia ja tarjosimme neuvontaa.
Lisäksi
selkeytimme
neuvontapalveluja ja tiedonohjaussuunnitelmamme otti isoja
harppauksia eteenpäin.

Opintotoimisto

Selkeytimme vuoden aikana
työskentelytapojamme jonka
myötä jokaisella koulutussihteerillä oli oma koulutusalansa,
jonka opettajien ja ohjaajien
kanssa tehtiin yhteistyötä.
Pysyimme hyvin mukana jatkuvassa muutoksessa.
Jokainen tulostimesta rehtorin
allekirjoitukseen mennyt todistus liitteineen oli meille onnistuminen ja niitä vuoden aikana
oli haasteellisesta ajasta huolimatta kuitenkin paljon.
Yhteistyössä
TE-toimiston, työelämäpalveluiden
ja eri koulutusalojen kouluttajien kanssa saimme maaliin
useampia työllisyys- ja rekrykoulutuksia.
Tiimimme työskenteli
ajatuksella ”Opiskelija on tärkein” ja jokainen valmistuminen sai hymyn huulillemme.

Opiskelijapalvelut

Tauon jälkeen käynnistimme
taas tuutoritoiminnan, jolle
loimme oman mallimme ja uusimme siihen liittyviä käytäntöjä. Teimme tuutorien koulutusta yhteistyössä Saku ry:n
kanssa ja järjestimme mm.
Amistamo -tapahtuma.
Syksyllä
aloitimme
opiskelijoiden keskustelutilaisuudet, jotka saivat alkunsa

keväällä kerätystä opiskelijapalautteesta, jossa opiskelijat
toivoivat lisää vaikutusmahdollisuuksia ja halusivat olla osallisina oppilaitoksen toimintaan.
Keskusteluissa esille nousseet
toiveet olivat suurilta osin toteutus- ja kehittämiskelpoisia,
ja aloitimme niiden toteuttamisen heti.
Maahanmuuttajien valma-koulutuksesta moni pääsi aloittamaan kesän jälkeen
ammatillisen koulutuksen haluamallaan alalla. Olimme aktiivisesti opiskelijoiden apuna
ja tukena heidän tehdessään
työharjoitteluja ja se osoittautui erinomaiseksi käytännöksi.
Yhdessä Sajidan ja kotokoulutustiimin kanssa toteutimme koko talolle suunnatun
koulutuksen ”Maahanmuuttaja
ammatillisessa koulutuksessa”,
jossa käsiteltiin maahanmuuttajien erityistarpeita koulutuksessa, keskusteltiin pakolaistaustan tuomista haasteista,
oleskeluluvista,
kotoutumiskoulutuksesta ja selkokielisyydestä ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus sai hyvää
palautetta ja siihen osallistui
kaikkiaan 80 henkeä.
Syksyllä meillä kävi
neljän päivän aikana n. 550
peruskoululaista
opettajiensa ja ohjaajiensa kanssa, kun
lähialueiden
9.-luokkalaiset
Forssasta, Humppilasta, Jokioisilta, Karkkilasta, Tammelasta, Somerolta, Urjalasta ja
Ypäjältä tulivat meille tutustumiskäynneille. Tämän rekryviikon aikana yhteishaun kautta
hakeutuvat saivat peruskoulujen opinto-ohjaajien mukaan
hyvän
kokonaiskäsityksen
koulutustarjonnastamme sekä
pääsivät näkemään millainen
opiskeluympäristö heillä voisi
olla.
Kansainvälisyystoimintaa meillä oli vallitsevaan tilanteeseen nähden runsaasti:
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opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme kävi Erasmus-liikkuvuuksilla Sloveniassa, Pietarissa, Ranskassa, Englannissa,
Maltalla ja Espanjassa. Lisäksi
teimme virtuaaliliikkuvuuksia
ja suunnittelimme virtuaalikursseja. Kansainvälisyysleirillämme oli tuutoreita Kanadasta, Syyriasta, Meksikosta,
Espanjasta ja Kongosta. Kansainvälisen vuotemme kruunasi Erasmus-akkreditointi, joka
tarkoitti meille kevennettyä
hakua ja varmempaa rahoitusta liikkuvuuksiin.

Resursointi

Onnistuimme koulutusten rakenteiden hyvässä suunnittelussa ja nopeiden muutostilanteiden hoitamisessa, jotka
edistivät koulutusten suunnittelua, joka näkyi opiskelijoille selkeinä ja oikea-aikaisina
työjärjestyksinä Wilma-järjestelmässä. Osallistuimme myös
aktiivisesti opiskelijoiden yksilöllisten polkujen rakentamiseen.
Olimme mukana edistämässä ja toteuttamassa ohjelmistorobotiikan ja automaation
käyttöönottoa organisaatiossa. Vuoden aikana toteutimme
myös uusia automaatioita tiedolla johtamisen tueksi.

Ruokapalvelut

Oppilaitoksemme
etäaikana
jaoimme opiskelijoille itse valmistamiamme ruokapaketteja
yhteistyössä vahtimestarin ja
kiinteistöhuollon kanssa. Ketteryyttä vaadittiin nopeasti
muuttuvissa tilanteissa!
Lisäsimme
digitaalisuutta kun aloimme seurata
ruokaohjeita tabletilta ja asiakkaiden tiedottaminen siirtyi
digitaaliselle
näyttötaululle.
Laitteiden käytöstä teimme
360-kameran avulla opastusvideoita Thinglink -ympäris34

töön yhteistyössä media-alan
ja HAMK:n kanssa. Iso muutos oli Ownwell-puhdasveden
käyttöönotto keittiön siivouksessa.
Panostimme
entistä enemmän lähiruokaa, kun
kaikki käyttämämme raaka
jauheliha oli lähiruokaa Paijan
tilateurastamolta, ja lisäsimme
läheltä hankitun perunan määrää. Asiasta olikin hieno juttu
Forssan lehdessä marraskuussa.
Aloitimme yhdessä alan
opetuksen kanssa kansainvälisen yhteistyön slovakialaisen
oppilaitoksen kanssa. Aloimme
myös tehdä yhteistyötä Aktiivin kanssa, jonka myötä meille
tuli avotyöntekijä.

Työelämäpalvelut

Käynnistimme toimialakohtaiset työelämätapaamiset yhdessä osaamisalojen kanssa:
työelämäyhteistyötä,
toimialojen tulevaisuudennäkymiä,
osaamistarpeita ja työvoiman
saatavuuskysymyksiä pohdittiin yhdessä puhdistuspalvelualan, elintarvikealan, rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä
ravintola- ja cateringalan tapaamisissa.
Toimimme aktiivisesti
eri verkostoissa, esimerkkeinä Forssan yritystiimi, Team
Finland Häme, Hämeen kauppakamari, Kuninkuusravit-yhteisö, elintarviketeollisuusliitto, lihakeskusliitto, leipuriliitto
sekä seutukunnallinen kehittämisyhteistyö Satakuntaan.

Yhteisellä tekemisellä olimme
mukana myös kehittämässä
Forssan seudun elinvoimaisuutta.
Rekrykoulutusten
ja
-valmennusten osalta hankimme uusia asiakkuuksia ja saimme onnistuneita toteutuksia.
ELY- ja TE-palveluiden kanssa tehty yhteistyö vahvistui,
ja opiskelijapulasta huolimatta onnistuimme toteuttamaan
useita työvoimakoulutuksia.
Tuotteistimme yhdessä osaamisen tiimien kanssa
uusia edelläkävijyyskoulutuksia kuten vastuullisuuspolku
ja teknologian hyödyntäminen
johtajille. Teollisuus 4.0 oppimisympäristössä
tapahtui
merkittävää edistymistä ja siitä
toteutettiin ensimmäiset koulutukset. Myös Drone-koulutusten toteuttaminen eteni ja
keskeiset henkilöt suorittivat
“drone-kortin”.
Päivitimme
Faktian
brändin sekä ilmeen yhdessä
viestinnän kanssa ja Faktialle
avattiin omat sosiaalisen median kanavat. Osallistuimme
Vastuullinen työnantaja -kampanjaan ja saimme Faktialle

yhteiskunnallinen yritys -merkin.
Jobparilla onnistuimme
luomaan uusia asiakkuuksia ja
kasvattamaan sekä työntekijöiden että liikevaihdon määrää merkittävästi.
Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon ekosysteemi
eteni verkoston yhdistäessä
voimansa yhteiseen, tavoitteenmukaiseen työskentelyyn
ja huipentui loppuvuodesta
allianssisopimuksiin. Loimme
myös yhdessä opiskelijapalveluiden kanssa meille työllisyydenhoitoon uuden ammatillisen
työpajatoiminnan
palvelun, joka tuli toimimaan
askeleena
työttömyydestä
koulutukseen tai työelämään.

Viestintä

Lisäsimme markkinointia sekä
ulkoista viestintää voimakkaasti ja materiaaleja/sisältöjä
tehtiin vuoden aikana ennätysmäärä: esimerkkinä sosiaalinen media, jonka ennätyksellisestä sisällöstä suurin osa
tuli suoraan koulutusaloilta
sekä tiimeiltä, ja joka sitoutti ja

kiinnosti seuraajiamme entistä
enemmän. Toteutimme kokeilukulttuurihengessä myös uudenlaisia kampanjoita, kuten
jatkuvan haun Elinikäiset oppijat -kampanjan sekä yhteishaun #WTFAI -kampanjan.
Tehostimme
markkinoinnin ja viestinnän tekemistä
mm. automaatioilla, prosesseja kehittämällä, suunnitelmallisuudella ja ennakoinnilla. Yksi
mainitsemisen arvoinen asia
oli Viikkouutiset, jonka avulla tehostimme talon sisäistä
viestintää.
Perustyön lisäksi käynnistettiin isoja markkinoinnin
ja viestinnän kehittämishankkeita kuten sisäisen viestinnän
kokonaisuudistus, brändiperheen kehitystyö sekä nettisivuprojektit. Näistä saimme
maaliin Faktian brändikehityksen.
Osallistuimme vastuullisuusmittariston kehitystyöhön
ja teimme vastuullisuusviestintäsuunnitelman
yhdessä
ilmasto- ja vastuullisuusyhteistyötiimin kanssa. Teimme
myös oppilaitoksemme vas-

tuullisuustyötä näkyväksi ja
viestien siitä kansantajuisesti
kanavissamme, esim. vastuullisuuden nettisivut, keke -animaatio.
Osallistuimme teknologian kehittämistyöhön viestinnän näkökulmasta, otimme
uusia digityökaluja käyttöön
ja hyödynsimme työssämme uusia teknologioita kuten
360-kamera ja livestriimaus.
Edistimme
viestintäosaamisen lisääntymistä ja
veimme sen ilosanomaa tiimeihin ja opetukseen: kaikille tiimeissä vierailu, työelämäpalvelujen koulutukset ja työpajat,
markkinointitiimin
koulutus,
opiskelijoille pidetyt puheenvuorot ja työpajat. Oppilaitokseemme alkoikin jo syntyä
uudenlaista avoimempaa kulttuuria, jossa tiimit viestivät
toisilleen ja tuottavat proaktiivisesti sisältöä viestintäkanaviimme.
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451

3137
Opiskelijaa

1344

Suoritettua
tutkintoa

Toteutuneet
opiskelijavuodet

267

Perustutkinnot

184

Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot

Joista tutkintoopiskelijoita

389

2429

2976
Suoritettua
näyttöä

Osatutkintoa

2021

Toiminta-ajatus
Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja
yhteiskunnan tarpeisiin.

€

13,84M€
Toimintatuotot

Visio
Ylpeitä ammattilaisia,
vahvaa elinvoimaa.

545t

Investointimenot

Arvot
Edelläkävijyys
Vastuullisuus
Yhteisöllisyys

Henkilöstöä

164

91,6%

Omavaraisuus-%

65%
Naisia

35%

48,5

Miehiä

Keski-ikä
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4,3

Opiskelijat

4,2

aloittaneet

valmistuneet

Henkilöstö

Työelämä

3,7

4,0

Opettajista

92%

pedagogisesti
päteviä

78 %

Suosittelisi
meitä

LHKK
Vastuussa
hyvästä
tulevaisuudesta.
#FA I NE LÄM ÄÄ

