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Yhteenveto 
 
Kansanivälinen työelämäjakso Poznanissa Puolassa 21.4. – 19.5.2012  koostui neuvotteluista Wiel-
kopolskan alueen koulutustoimijoiden ja aluehallinnon toimijoiden kanssa, tutustumiskäynneistä 
ammatillisen koulutuksen toimipaikkoihin, seminaareista ja esityksistä seminaareissa. 
 
Jakson tavoitteena oli tutustua Puolalaiseen ammatillisen koulutukseen ja hanketoimintaan. Ta-
voitteena oli myös tutustua Poznanin teknillisen yliopiston kehittämään monitorointi- ja ennakoin-
tijärjestelmään ja sen käyttöönottoon Wielkopolskan alueella. Olen ollut mukana kehittämässä 
järjestelmää viimeisen kahden vuoden aikana. 
 
Ohjelmassa oli myös tutustuminen Wielkopolskan alueen Marshal Officeen, joka vastaa alueen 
hallinnosta, Poznanin kaupunkiin ja Poznanin yliopiston ennakointitoiminnan projektiryhmän toi-
mintaan. Neuvottelin aluehallinnon ja Poznanin kaupungin edustajien kanssa tulevasta yhteistyös-
tä alueiden välillä. 
 
Ohjelmassani oli hyvin mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uuden yhteistyön rakentamiseen. 
Tutustuin Puolalaisen koulutusjärestelmään ja aluehallinnon toimintaan. Tapasin opetushallinnon 
ja aluehallinon edustajia eri paikoissa Wielkopolskan alueella. 
 
Vapaa -aikana tavoitteena oli tutustua Poznanin kaupunkiin, sen nähtävyyksiin ja kulttuuri- ja ur-
heilutarjontaan. Kaupunkikuvassa näkyi hyvin valmistautuminen EURO 2012 –jalkapallon Euroo-
pan mestaruuskilpailuihin. 
 
Lisäksi kävin tutustumassa Gdanskiin, Gdyniaan, Sopotiin ja Wroclawiin viikonloppujen aikana. 
Tapasin aikaisemmat Puolalaiset yhteistyökumppanini viimeisen kahden vuoden ajalta. 
 
Vastaanotto Puolassa oli erinomainen. Kaikki järjestelyt vieraluun liittyen oli hoidettu ammattitai-
toisesti. Sain tutustua niihin asioihin, joihin halusin ja ohjelmani oli monipuolinen. Asuin Poznanin 
teknillisen yliopiston opiskelija -asuntolassa jakson aikana. Asumisolosuhteet olivat hyvät. 
 
Tulevaisuudessa on mahdollista kehittää yhteistyötä edelleen sekä Poznain teknillisen yliopiston, 
että Wielkopolskan alueen muiden toimijoiden kanssa. Voimme konsultoida ennakoinnin kehittä-
miseen liittyvissä kysymyksissä ja ammatillisen koulutuksen käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Suomalainen ammatillisen koulutuksen osaaminen on hyvä vientituote ja koulutusyhteistyö tärkeä 
kehittämiskohde. Eurooppalaisen yhteishankkeet ovat hyvä keino tämän tavoitteen edistämisessä. 
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1. Taustatietoa Puolasta, Wielkoolskan alueesta ja Poznaninsta 
 
Puola on Itäisen Keski-Euroopan suurin ja Euroopan viidenneksin suurin valtio. Puolan asukasluku 
on 38,5 miljoonaa asukasta. Puola liittyi Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 2004. Puolan talous 
on kasvanut merkittävästi Euroopan unioniin liittymisen jälkeen. Vuonna 2008 alkaneesta lamasta 
Puola on selvinnyt paremmin kuin muut EU:n jäsenmaat. 
 
Kumulatiivinen talouskasvu vuosina 2008–2011 oli 15,6 prosenttia. Menestystekijöitä ovat olleet 
oikea-aikaiset valtion toimet, EU:n siirtymävarojen tehokas käyttö, pankkien pieni luotonanto on-
gelma maille ja kelluvan valuutan aiheuttama eristys Euromaista. 
 
Työttömyys on Puolassa 12 prosenttia ja budjettivaje 2,6 prosenttia BKT:sta. Puola on tällä hetkel-
lä Euroopan nopeimmin kasvava talous. Puolan suhteellinen velkamäärä on alhainen verrattuna 
muihin Euroopan Unionin jäsenmaihin. 
 
Puolan väestörakenne on myös edullinen. Yli puolet väestöstä on alle 35 –vuotiaita. Opiskelijoiden 
määrä on myös suhteellisesti toiseksi suuri Euroopassa. Puola on suurin tutkimuksen tekijä keski- 
ja itä-Euroopassa. 
 
Poznan on Wielkopolskan alueen pääkaupunki ja sijaitsee Warta –joen varrella länsi-Puolassa. 
Poznanissa on asukkaita 580 000. Poznan on viidenneksi suurin kaupunki ja kolmanneksi suurin 
akateeminen keskus Puolassa Varsovan ja Krakovan jälkeen. Kokonaisopiskelijamäärä kaikissa op-
pilaitoksissa on 150 000 opiskelijaa. 
 
Poznan on turistikaupunki, jossa on 7000 majoituspaikkaa, 16 hotellia, kaksi motellia, kolme hos-
tellia ja kaksi leirintäaluetta. Kaupungissa on 21 museota, näyttelytiloja ja taidegallerioita.  
Poznan on myös teollisuuskeskus, jossa sijaitsee useita ulkomaisia yrityksiä, muun muassa Glaxo 
Smith-Kline ja Volkswagen. 
 
Suurimmat teollisuudenalat ovat elektroniikka, koneteollisuus ja elintarviketeollisuus. Poznanissa 
sijaitsee 61 pankkia ja 153 vakuutusyhtiötä. Poznanissa järjestetään Kansainväliset kauppamessut 
kesäkuussa joka vuosi. 
 
Poznanissa on neljä järveä, joita käytetään vesiurheiluun. Myös muut urheilumahdollisuudet ovat 
hyvät. Poznanista on 300 kilometriä Varsovaan ja 250 kilometriä Berliiniin. 
 
 



5 
 

 
 
Kuva 1. Poznanin teknillisen yliopiston päärakennus 
 

2. Hankkeen tavoitteet, tehtävät, kuvaukset kohteessa ja tulokset 
 
Ajatus lähteä kansainväliseen vaihtoon Puolaan syntyi aiemman KV -yhteistyön perusteella. Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymä on tehnyt viimeisten kahden vuoden aikana yhteistyötä Poznanin 
teknillisen yliopiston ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Laadullisen ennakoinnin 
kehittämiseen liittyvässä hankkeessa. 
 
Työelämäjakson tavoitteena oli tutustua Puolalaiseen ammatilliseen koulutukseen ja koulutusjär-
jestelmään, Poznanin teknillisen yliopiston toimintaan ja yliopiston hanketoimintaan. Tavoitteena 
oli myös tutustua Wielkopolskan alueeseen ja Poznanin kaupunkiin. 
 
Jaksoni koostui neuvotteluista eri organisaatioiden kanssa, tutustumiskäynneistä, seminaareista ja 
esityksistä. Tavoitteena oli myös tutustua Poznanin teknillisen yliopiston kehittämään monitoroin-
ti- ja ennakointijärjestelmään ja sen käyttöönottoon Wielkopolskan alueella. Järjestelmä on sama, 
jota olen ollut kehittämässä viimeisten kahden vuoden ajan. 
 
Ohjelmassa oli myös tutustuminen Wielkopolskan alueen Marshal Officeen, joka vastaa alueen 
hallinnosta, Poznanin kaupunkiin ja Poznanin yliopiston ennakointitoiminnan projektiryhmän toi-
mintaan. Ohjelmassani oli hyvin mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uuden yhteistyön rakenta-
miseen. 
 
Halusin tutustua Puolaan ja sen koulutusjärjestelmään. Halusin kehittää omaa ammatillisen koulu-
tuksen osaamistani ja KV -hanketoiminnan osaamista. Tavoitteena oli myös verkostoitua puolalais-
ten koulutustoimijoiden ja alueviranomaisten kanssa. Yhtenä tavoitteena oli myös edistää yhteis-
työtä Wielkopolskan alueen ja Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutustoimijoiden välillä. 
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Vapaa -aikana tavoitteena oli tutustua Poznanin kaupunkiin, sen nähtävyyksiin ja kulttuuri- ja ur-
heilutarjontaan. Lisäksi kävin tutustumassa Gdanskiin, Gdyniaan, Sopotiin ja Wroclawiin viikonlop-
pujen aikana. 
 
Tapasin myös aikaisemmat Puolalaiset yhteistyökumppanini viimeisen kahden vuoden ajalta. Vas-
taanotto oli kohdemaassa oli hyvä ja sain kaiken tarvitsemani avun ja tuen jakson aikana. 
 
Sain tutustua niihin asioihin, joihin halusin ja ohjelmani oli monipuolinen. Asuin Poznanin teknilli-
sen yliopiston opiskelija -asuntolassa jakson aikana. Asumisolosuhteet olivat hyvät. 
 
Tulevaisuudessa on mahdollista kehittää yhteistyötä edelleen sekä Poznain teknillisen yliopiston, 
että Wielkopolskan alueen muiden toimijoiden kanssa. Voimme konsultoida ennakoinnin kehittä-
miseen liittyvissä kysymyksissä ja ammatillisen koulutuksen käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Jokilaaksojen kuntayhtymän lähialueelle rakennetaan uusi ydinvoimala vuosien 2012 – 2020 aika-
na. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on vastuussa koulutustoiminnan koordinaatiosta ydin-
voimalan rakentamiseen liittyen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tekee rakentamishankkee-
seen liittyen myös yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa Pohjois-Suomessa. 
 
Ydinvoimalaa rakentamaan tulee suuri määrä työntekijöitä ja yrityksiä myös Puolasta ja Wielko-
polskan alueelta. Tuleva suurhanke tarjoaa paljon yhteistyömahdollisuuksia koulutuksen kehittä-
misessä ja koulutusyhteistyössä Wielkopolskan alueen ja Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutus-
toimijoiden kesken. 
 
Tekemäni työ Wielkopolskan alueelle suunniteltuun Wielkoposka Monitoring and Forecastin Sys-
tem –järjestelmään antaa mahdollisuudet kehittää edelleen koulutusyhteistyötä. Järjestelmää on 
mahdollista käyttää myös Suomessa sekä ammatillisessa koulutuksessa että korkeakoululutukses-
sa. 
 
Yhteistyö on sisältänyt suomalaisen ammatillisen koulutuksen käytäntöjen esittelemistä eri yhteis-
työkumppaneille, kuten Poznanin teknilliselle ylipistolle, Poznanin kaupungille, Marshall Officelle 
ja alueen muille koulutustoimijoille. Työ on ollut mielenkiinstoista ja antoisaa. Puolalaiset ovat 
olleet kiinnostuneita Suomalaisten koulutustoimijoiden kehittämistä ratkaisuista ja toimintamal-
leista. 
 
Poznain teknillinen yliopisto järjesti monia tilaisuuksia, joissa kävin esittelemässä suomalaista am-
matillista koulutusta ja koulutusjärjestelmää. 
 
Yksi osa työtehtäviä oli myös osallistuminen uuden ennakointihankeen valmisteluun. Uusi hanke 
on tarkoitettu korkeakoulutukseen ja sen budjetti on yli 10 miljoonaa euroa. Hanke alkaa kesä-
kuussa 2012 ja se kestää vuoden 2015 loppuun saakka. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on 
hankkeessa yhteistyökumppanina mukana. 
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Poznanissa järjestetään syksyllä 2012 seminaari, johon osallistuu edustajia Pohjois-Pohjanmaan 
alueelta. Seminaarin aikana esitellään Suomalaista energiaosaamista ja keskustellaan yhteistyöstä 
Fennovoiman uuden ydinvoimalan rakentamisessa. Ydinvoimalan rakentamiseen vaaditaan 30 000 
miestyövuotta, joten yhteistyömahdollisuuksia riittää. Yhteistyötahoina ovat lisäksi Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja Oulun kauppakamari. 
 
Poznanin alue ja Wielkoposkan alue voivat hyödyntää Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koke-
muksia laadullisesta ennakoinnista ja työelämäyhteistyöstä. Yhteistyötä tehdään edelleen tulevai-
suudessa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä voi käynnistää uusia vaihto –ohjelmia esim. Wagro-
wiechin ja Pleshewin alueen ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. 
 
Osallistuin jakson aikana myös kansainväliseen yhteistyöseminaariin. Seminaarin järjesti Poznanin 
teknillinen yliopisto ja osallistujat olivat Unkarista, Saksasta, Suomesta, Venäjältä ja Puolasta. Se-
minaarin aiheena oli strateginen suunnittelu. 
 

 
 
Kuva 2. Näkymä Poznanin keskustorilta 
 

3. Valmistautuminen työelämäjaksolle 
 
Valmistautuminen työelämäjaksolle käsitti taustatietojen hankkimisen kohteesta ja kohdemaasta. 
Luin Englannin kielen oppikirjoja ja sain Puolalaisilta yhteistyökumppaneilta etukäteen Poznania ja 
Wielkopolskan aluetta koskevaa aineistoa. Kävimme sähköpostikirjeevaihtoa ennen jakson alkua ja 
suunnittelimme jakson ohjelmaa. 
 
Kohdemaan valinta tapahtui aikaisemman yhteistyön perusteella. Kokemukset olivat hyvät aiem-
man yhteistyön perusteella. Tunsin Poznanin yliopiston toimintaa jonkin verran etukäteen ja olin 
vieraillut Poznanissa edellisenä vuonna. 
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Minulla oli myös aikaisemman yhteistyön perusteella tutuksi tulleita Poznanilaisia henkilöitä, jotka 
auttoivat minua suunnittelemaan jakson ohjelmaa. He antoivat minulle hyvän kontakti- ja tukiver-
koston jakson ajaksi. 
 
Poznanissa asuu paljon opiskelijoita. Opiskelijoiden määrä on 130 000. Joka vuosi valmistuu 30 000 
opiskelijaa. Suomalaisia opiskelijoita on ollut Puolassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän alueel-
ta viidentoista vuoden ajan. 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on tehnyt viimeisten viidentoista vuoden ajan yhteistyötä 
Poznanin teknillisen yliopiston kanssa. Poznain teknillisen yliopiston henkilökuntaa on käynyt 
Suomessa opettamassa muun muassa Industrial Management –koulutusohjelma. Vastaavasti Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opettajat ovat käyneet opettamassa Poznanissa. 
 

 
 
Kuva 3. Opiskelijat Strategiaseminaarissa Poznanin teknillisessä yliopistossa 
 

4. Resurssit 
 
Osallistuin itse suunnitteluun ja määrittelin ne asiat, joihin halusin jakson aikana tutustua ja missä 
halusin käydä. Vastaanottava organisaatio teki ehdotuksia ohjelmaan ja järjesti tarvittavat käytän-
nön asiat, kuten kuljetukset ja tulkkauspalvelut (englanti, suomi). 
 
Suomalaisen ammatillisen koulutuksen esittelytilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 250 osallistujaa 
Wielkopolskan alueehallinnosta, Poznanin kaupungista ja alueen koulutusorganisaatioista. 
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Kuvat 4 ja 5. Ammatillisen koulutuksen vieraana Pleshewissa julisteet Poznanissa 
 
 
 

 
 
Kuva 6. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen esittelyä Wagrowiechissa 
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Kuvat 7 ja 8. Ennakointijärjestelmän esittelyä seminaarissa 17.5.2012 
 
 
 

 
 
Kuva 9. Lasiveistos Wroclawin torilla 
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5. Itsearviointi 
 
Pääsin tutustumaan Puolaiseen koulutustoimintaan, aluekehitystoimintaan sekä aluehallintoon. 
Tutustuin lisäksi suomalaisten opiskelijoiden arkeen ja kävin vierailulla myös toisessa Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyöoppilaitoksessa Wroclawissa (Wysza Skola Handlo-
wa). Tutustuin Poznanin kaupunkiin ja myös kolmeen Wielkoposkan alueen pienenpään alueeseen 
(Pleshew, Ostrzeszow ja Wagrowiech. Tietämykseni Puolan koulutustoiminnasta ja aluekehitys-
toiminnasta lisääntyi. 
 
Sain kuvan Puolalaisen koulutusorganisaation toiminnasta ja sen harjoittamasta hankeyhteistyös-
tä. Jatkossa on tarkoitus tehdä enenevässä määrin yhteistyötä Puolalaisten koulutus- ja aluetoimi-
joiden kanssa. Poznanin teknillisen yliopiston tekemästä kehittämistyöstä on hyötyä suomalaisille 
koulutustoimijoille ja heidän kehittämiään sovelluksia on mahdollista hyödyntää myös Suomessa. 
 
Jaksolla on vaikutusta tuleviin työtehtäviin ja niiden sisältöihin. Tarkoituksena on hyödyntää Poz-
nanin teknillisen yliopiston kehittämää Monitorointi- ja ennakointijärjestelmää myös Suomessa. 
Tarkoitus on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Poznanin yliopisto valmiste-
lee uutta ennakointihanketta ja haluamme olla siinä yhteistyökumppanina mukana. 
 
Kannatan lämpimästi harjoittelua ulkomailla. Voin suositella harjoittelua kaikille niille, jotka halua-
vat kehittää omaa osaamistaan. Harjoittelun aikana on mahdollista katsoa hetken kauempaa myös 
omaa toimintaa ja omaa organisaatiota Suomessa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän hyvät puolet 
nousevat esiin. Täällä Suomessa keskitytään usein vain oman toiminnan ongelmiin tai niihin asioi-
hin, jotka pitäisi tehdä paremmin. Suomalaista ammatillista koulutusta ja sen käytäntöjä kelpaa 
esitellä ulkomailla. 
 
Ulkomaan harjoittelua varten olisi hyvä olla resurssipankki, josta voisi käydä katsomassa ulkomailla 
tarvittavia tietoja. Esimerkiksi tilastoja, esityksiä tai kohdemaahan sopivia kieliaineistoja. 
 
Sain toteutettua jakson aikana ne tavoitteet, jotka asetettiin jaksoa suuniteltaessa. Tapaamani 
opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskeluunsa Poznain teknillisessä yliopistossa sekä Wysza Skola Han-
dlowassa. 
 
Tulevaa yhteistyötä on helppo suunnitella, koska Keski-Pohjanmaan ammattkorkeakoulun Ylivies-
kan yksikön KV –toimistossa työskentelee Puolasta lähtöisin olevia asiantuntijoita. Lisäksi Centria 
Tutkimus ja Kehitys –yksikössä on henkilöistä, jotka voivat osallistua tulevan yhteistyön suunnitte-
luun. 
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