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Rakennusalan pitkän linjan duunarina sekä 
yrittäjänä olen nähnyt alan koulutuksen       
käyneen läpi suuren muutoksen viimeisen 
viiden vuoden aikana. On toteutettu toisen 
asteen koulutuksen muutos ja sen seurauk-
sia opiskelu ja työ elämään tutkitaan. 

 

Aikaisemmin, kun vielä vanhat ammattikoulut 
olivat voimissaan, oppilas kulutti koulunpenk-
kiä hyvinkin ahkerasti ainakin ensimmäisen 
vuoden. Päntättiin matikkaa, fyssaa ja hie-
man   kemiaakin ainakin viikonloppuisin ka-
verien kanssa. Teoria oli tietenkin pojankol-
tiaisten mielestä jonninjoutavaa ajan hukkaa. 

 
Kesälomalla sitten itse kukin pääsi sovelta-
maan oppimiaan teorioita ja tekniikoita koke-
neemman ja varttuneemman työkaverin 
kanssa. Duunia paiskittiin pari kuukautta ja 
sitten vähän lomailtiinkin. Joskus harjoittelu 
tapahtui jopa palkatta, jotta saatiin jalka oike-
an oven väliin. Tehtiin uhrauksia! Silloin kui-
tenkin opettajat vaativat ja pojat kuuntelivat, 
kuka mitenkin. Aina siitä   kuitenkin jotakin 
tarttui matkalle mukaan ja  paljon oli kiinni 
siitä, kuinka asia oppilaille tarjottiin. Itsekin 
muistan niitä tiukimpia opettajia lämmöllä, 
sillä he kuitenkin vaatimalla vaatimat oppi-
maan ja saivat minutkin muistamaan. 

 
Mennäänpä tähän päivään. Huomaamme   
jotakin isoja asioita tapahtuneen tuolla toisen 
asteen koulutuksessa. Koulutusvastuuta on 
siirretty voimakkaasti oppilaitoksilta yrityksille 
sekä yrittäjille. Mieleen tulee se, että oppilaat 
halutaan sysätä mahdollisimman pian opis-
kelun alkamisen jälkeen yritysten hoteisiin 
työssä oppimaan. Totta tuokin ja sanotaan-
han sitä, että työ tekijäänsä opettaa. Kuiten-
kin olemme vuosien varrella tehneet useita 
oppisopimuksia paikallisen oppilaitoksen ja 
oppilaan kanssa saamatta sitä tukea mitä 
yrittäjille luvattiin   koulutusta uudistettaessa. 
Me emme ole     ainakaan saaneet mitään 
ohjeita tai perehdytystä oppisopimusasioissa 
tai oppilaan kohtaamisesta oppimistilantees-

sa. Ehkäpä sitä jostain löytyisi jos oikein jak-
saisi ja yrittäjänä ehtisi etsiä. 

 

 
Ongelman työssäoppijan ja perehdyttäjän 
välille luo se, että perehdyttäjällä ei ole aa-
vistustakaan koulutettavan tieto- tai taitota-
sosta. Näin ollen hänen on oltava tarkkana 
mitä ja kuinka vaativia hommia oppijalle an-
netaan. Rakennuksilla kuitenkin käytetään 
paljon erilaisia koneita ja työturvallisuus on 
tärkeä osa työtämme!  Onko oikein sälyttää 
tämä opastus tai mentorointi yritykselle tai 
yksittäiselle työntekijälle? Työntekijällä on 
kuitenkin velvollisuus hoitaa oma työnsä en-
sisijaisesti. Ei meillä ole erikseen opettajaa 
kellekään.  

 
Olemme törmänneet koulutusasioihin myös 
asiakkaidemme keskuudessa. Muutamalla  
työmaalla meille on kylmästi ilmoitettu, että 
meidän työmaalla ei harjoitella vaan pitää 
olla ammattimiehiä. No ei niitä toisaalta tule, 
jos ei harjoittele. Olisiko tässä tiedottamisen 
tarvetta ja ohjeistusta suurelle yleisölle! 

 

Lopuksi kuitenkin muistutan, että mm. Sveit-
sin kelloteollisuuden menestys perustuu pit-
kälti oppisopimusjärjestelmään, joten tarvin-
nee  tutkia sitä lisää. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hannu Saarelma 

hallituksen jäsen 

Lohjan Yrittäjät ry 
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YrittäjäÊ–ÊtuleÊmukaanÊLähilauantaihinÊ3.9  
 
Syyskuun alussa vietetään taas valtakunnallista Lähilauantaita. Päivän 
tarkoitus on tukea paikallista yrittäjyyttä ja muistuttaa siitä, miten tärkeää 
on, että oman kotikunnan tai -kaupungin tarjolla olevat palvelut säilyvät 
lähellä myös tulevaisuudessa.  
 
 

Yrittäjä,ÊlähdeÊmukaanÊLähilauantaihin! OsallistuminenÊonÊhelppoa. Tartu markkinointimahdollisuu-
teen ja tule mukaan viettämään Lähilauantaita! Kerro somessa, verkkosivuillasi ja liikkeessäsi, että olet 
mukana. Luo halutessasi vaikkapa tarjous tai kampanja ja kutsu ihmiset ostoksille. 
Hyödynnä valmiita materiaaleja somessa tai tulosta printtimateriaaleja liikkeeseesi. Lähilauantai-
materiaalit ovat kaikki vapaasti käytettävissäsi. 
 
Alla linkki, josta löydätÊmateriaalit, joiden avulla voit innostaa ihmisiä mukaan Lähilauantain viettoon. 

https://me.yrittajat.fi/lahilauantai/materiaalit/#uutiskirjeet 

       

 ILMOITTAUDU MUKAAN LOUNAALLE:   
 https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/yrittajapaivan-            
 lounastilaisuus-5-9-yrittaja-ennakoi-ala-reagoi/ 

 

 

YrittäjänÊpäiväÊ5.9.Ê 
Tervetuloa aamupuurolle/-kahville! 

          Yrittäjän päivän    
          kunniaksi Lohjan   
          Yrittäjät ry tarjoaa 
          aamupuuron/             
                      -kahvin yrittäjille! 

 

Aika: 5.9.ÊkloÊ5.30Ê-Ê9.00 
Paikka: KAFFEÊJAÊPIFFI, Mäntynummentie 46, 
08500 Lohja 

YrittäjänÊpäivänÊillassaÊKirkkonummellaÊÊÊÊÊÊÊNoo-
raÊFagerströmÊjaÊHenriÊLaine. 
Tule kuulemaan Nooran ja Henrin parhaat opit kas-
vun tekemisestä, yhteistyön voimasta, rohkeudesta 
ja uskosta omaan tekemiseen ja unelmiin. Kasvata 
samalla omaa verkostoasi ja tutustu uusiin ihmisiin 
herkullisen tarjoilun äärellä. 

 

Varaa paikkasi Yrittäjän päivän iltaan: https://
www.yrittajat.fi/tapahtumat/yrittajan-paiva-voi-hyvin-
unelmoi-isosti-ja-paata-rohkeasti/ 



 

OPÊUusimaastaÊajankohtaistaÊyrittäjälle 

 

KartoitaÊyrityksesiÊvakuutustarpeet 
 

Tiedätkö, mitä vakuutuksia yrityksesi tarvitsee? Vastaa muutamaan kysymykseen 
ja me autamme sinua löytämään juuri yritystoimintasi kannalta tärkeät vakuutukset! 
 
Huomaathan, että kartoituksessa on toistaiseksi vain henkilövakuutukset, joita yri-
tys tarvitsee. Täydennämme kartoitusta myöhemmin myös muilla vakuutuksilla. 
 
Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana 
arkipäivänä - selvitetään yhdessä vakuutustarpeesi: https://kampanjat.op-media.fi/
pohjola_Yhteydenottopyynto.html?cmpid=.yavaku...op.banner.paasivu.ya_jn_tp 

 
HyväÊvakuutuskokonaisuusÊonÊriskienhallinnanÊkulmakivi! 
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YHTEYSTIEDOT 

järjestösihteeri MarjoÊÖsterlund 

Nummentaustatie 3 B  

08100 Lohja 

P. 050 541 4214 

toimisto@lohjanyrittajat.fi 

www.lohjanyrittajat.fi 

 

**************** 

PUHEENJOHTAJAT: 

 

puheenjohtaja 

PasiÊHotti 

Office Plus Oy 

P. 040 753 3371 

pasi.hotti@officeplus.fiÊ 

 

1. varapuheenjohtaja 

MaaritÊSalo 

Salon Klipsi 

p. 050 531 9796 

maarit.salo@salonklipsi.fiÊÊ 

 

2. varapuheenjohtaja 

JuhaÊNiitynpää 

Salamavalvonta Oy 

p. 0400 422 108 

juha.niitynpaa@salamavalvonta.fi 

 

3. varapuheenjohtaja 

MikaÊJärvenpää 

Interfire Products Oy  

p. 0440 430 491 

mika.jarvenpaa@ 

interfireproducts.com Yhteistyössä:Ê 

UudetÊjäsenetÊtervetuloaÊjoukkoon! 

   https://yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2021 

YrityksenÊmerkkipäivät 

20Êvuotta 
25.9. LeasITÊOy  

 

TuleviaÊtapahtumiaÊv.Ê2022 

 

5.9. Yrittäjän päivän aamukahvi ja -puuro      
5.9. Yrittäjän päivän lounas 
5.9. Yrittäjän päivän iltatapahtuma - Unelmoi isosti ja 
päätä rohkeasti, Kirkkonummi 
21.-22.10.   Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, Tampere  
Muutokset mahdollisia. 

Vuokravääpeli Oy - Asuntojen vuokraus 
Tendenssi Tmi - Muualla luokittelemattomat henkilökohtai-
set palvelut 
Debe Suomi Oy - Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja   
-tarvikkeiden tukkukauppa 
Ikkala International Oy - Muu ammatillinen, tieteellinen ja 
tekninen toiminta 
Redatum Oy -  Muut palvelut liike-elämälle 
JL Putkihuolto  

OnnittelutÊmerkkipäivänÊjohdosta! 

MikäliÊhaluatÊjäsentiedotteenÊsähköpostilla,Ê
ilmoitaÊsiitäÊtoimisto@lohjanyrittajat.fi 
 

SuomenÊYrittäjät 
Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8 - 18  p. 09 229 222. 
Varaudu kertomaan jäsennumerosi.  


