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1. Johdanto
Women Technology Entrepreneurs (WTE) on kahdeksassa EU-maassa toimiva
hanke, jonka tavoitteena on tehostaa naisten teknologiaan ja yritystoimintaan
liittyvää potentiaalia. Kehitystyön taustalla on joustava ja innovatiivinen
koulutusohjelma, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan alati kehittyvän
naisyrittäjyyden tarpeisiin.
Naisyrittäjien mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaiseksi suunnitellun WTE
-koulutusohjelman keskeisenä elementtinä ovat naisyrittäjien teknologiset
taidot yhdistettynä yrittäjyysvalmennukseen. Koulutukseen osallistumiseen ei
vaadita aiempaa tietämystä teknologiasta tai yritystoiminnasta.
Projektin aikana on havaittu, että vaikka teknologiset ja yrittäjyyteen perustuvat
mahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa taloudellisen kasvun ja työllisyyden
lisäämisen osalta, on EU-maissa pulaa erityisesti naisille kohdistetuista
koulutusohjelmista. Tästä syystä WTE keskittyy tuomaan esille naisten alhaisen
lukumäärän yrittäjyyteen ja teknologiaan perustuvassa toiminnassa Euroopan
Unionin alueella.
WTE:ssä luotiin naisille Internet-pohjainen digitaalisten mahdollisuuksien
tiekartta tukemaan naisten toimintaa yrittäjinä sekä korostamaan heidän
mahdollisuuksiaan toimia teknologiayrittäjinä nykymaailmassa.

1.1. WTE:n pedagoginen strategia
Pedagoginen strategia suunniteltiin kahdeksassa EU-maassa suoritettujen
tutkimusten tuloksien perusteella. Kyseiset maat ovat: Irlanti, Itävalta,
Latvia, Espanja, Kreikka, Malta, Suomi ja Liettua. WTE:n koulutusohjelman
kasvatustieteellisiä vaatimuksia pohdittiin yhdessä paikallisten toimijoiden,
kuten koulutusohjelmasuunnittelijoiden, yritystukihenkilöiden, kokeneiden
naisyrittäjien ja teknisten palveluiden tarjoajien kanssa.
Tutkimusten avulla löydettiin naisyrittäjyyden tarpeita vastaavaan
koulutuksenohjaukseen sopivimpia menetelmiä, työkaluja, vaikuttimia ja
kannustimia.
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1.2 Kouluttajien ja harjoittelijoiden valinta
Sopivimpien kouluttajien sekä harjoittelijoiden takaamiseksi on luotava
tehokas viestintäohjelma kasvattamaan tietoisuutta ja kiinnostusta WTE:n
toimintaa kohtaan. Projektikonsortio tulee hyödyntämään etenkin seuraavia
viestintäkanavia:
◆

Mainoslehtisiä, julisteita ja esittelyitä

◆

Kontakteja WTE-alueella vaikuttaviin tahoihin

◆

Neuvotteluita mahdollisten osallistujien rekrytoimiseksi

◆

Tapaamisia hankkeeseen liittyvien tahojen kanssa

◆

Kohdehenkilöiden kanssa käytäviä keskusteluita ja haastatteluja

2. WTE:n pedagogisen suunnitelman 			
tavoitteet
Teknologian kehitys sekä maailmantalouden nopeasti muuttuvat tilanteet
asettavat kasvavan paineen ammattiin valmistavaa koulutusta tarjoaville
toimijoille, jotta nämä pystyisivät vastaamaan laajaan koulutusalojen
kysyntään. Opetus- ja oppimismahdollisuuden jatkavat laajenemistaan Web
2.0 –teknologian myötä, ja koulutettavat henkilöt odottavat koulutustarjonnan
vastaavan heidän omia koulutuksellisia tarpeitaan. Jotta tähän pystyttäisiin
vastaamaan, ensimmäinen oleellinen askel on luoda oikeanlainen pedagoginen
strategia. On kyettävä tunnistamaan koulutettavien henkilöiden tarpeet sekä
ammattiin valmistavan koulutuksen mahdollisuudet.
WTE:n pedagoginen strategia määrittelee:
◆

Kouluttajien ja koulutettavien tehtävät ja vastuualueet

◆

Koulutettavilta henkilöiltä vaaditun tuen

◆

Ohjeistuksen uuden koulutusmenetelmän johtamiselle
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3. Kouluttajien sekä koulutettavien tehtävät
ja vastuualueet
Hankkeen kouluttajien ja koulutettavien henkilöiden tärkeimpien työtehtävien
ja vastuualueiden määritteleminen on mahdollistanut projektin toimijoiden
kehittää opetussuunnitelmaa tehokkaammaksi. Esimerkiksi naisyrittäjien sekä
koulutusalojen ammattilaisten näkemykset ovat olleet tärkeä osa pedagogisen
strategian kehitystyötä.

3.1 Kouluttajien tärkeimmät edellytykset
◆

Kokemus aikuiskoulutuksesta: Kouluttajilta edellytetään kokemusta
aikuiskoulutuksesta. Kouluttajien tulee olla kykeneviä kannustamaan
aikuisopiskelijoita osallistumaan aktiivisesti koulutukseen heidän omilla
vahvuusalueillaan.

◆

Aikuisopiskelijoiden kannustaminen: Kouluttajan rooli ei ole ainoastaan
teknisen tiedon lisääminen. Keskusteluun ja kokemusten jakamiseen
kannustavan ilmapiirin luominen on tärkeä osa aikuiskoulutusta. Tällainen
ilmapiiri voi rohkaista naisopiskelijoita jakamaan näkemyksiään ja olemaan
enemmän vuorovaikutuksessa sekä kouluttajien että koulutettavien
kanssa

◆

Kommunikaatiokyvykkyys: Kouluttajien tulee olla kykeneviä olemaan
vuorovaikutuksessa
aikuisopiskelijoiden
kanssa.
Tärkeimmät
kommunikaatiokanavat ovat kasvokkain käytävät keskustelut, sähköiset
viestintäkanavat sekä ryhmäkommunikaatio. Kouluttajan tulisi rohkaista
naisopiskelijoita olemaan avoimia ideoille ja omaksumaan erilaisiin
näkökulmiin pohjautuvia asenteita ja käyttäytymismalleja.

◆

Kokemus teknologiasta ja/tai yritystoiminnasta: Kouluttajilta edellytetään
käytännön-läheistä kokemusta WTE –hankkeen koulutusaiheista.
Kouluttajan tulee myös kyetä sisällyttämään kurssin kaikki osa-alueet
osaksi kurssikokonaisuutta.

◆

Soveltava työskentelytapa: Ryhmätyöskentelyssä on aina tärkeää ottaa
huomioon ihmisten väliset yksilölliset erot; oppimistapa, kielellisen
ilmaisun ymmärtäminen tai keskittymisaika voi poiketa suuresti ryhmän
jäsenten välillä. Kouluttajan tulee olla tietoinen näistä ryhmän sisäisistä
epätasapainoista, ja kyettävä toimimaan niiden edellyttämällä tavalla
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– kuitenkaan liiallisia kompromisseja tekemättä. Miehiltä ja naisilta
odotetaan usein erilaista käyttäytymistä ja toimintatapaa työelämässä.
Kouluttajan on tärkeää olla tietoinen sekä omastaan että ryhmänsä
asenteista sukupuolirooleja kohtaan. Tällä voidaan taata WTE:n
koulutusohjelman sukupuolitietoinen näkökulma.
◆

Sukupuolitietoisuus: Sukupuolisyrjinnän vähentäminen työpaikalla
ja yksityiselämässä on kehittänyt sukupuolitietoisuuden käsitteen.
Sukupuolitietoisuus korostaa kunnioittamaan yksilöä riippumatta siitä,
kumpaa sukupuolta hän edustaa.

Seuraavat ohjenuorat ovat kouluttajille oleellisia WTE –hankkeen kaikissa
vaiheissa:
1)

Auta osallistujia tutustumaan toisiinsa ja murra esteet ihmistenväliselle
kanssakäymiselle.

2)

Rohkaise osallistujia keskustelemaan miesten ja naisten eroista
työmahdollisuuksissa ja työjakaumassa.

3)

Auta osallistujia
sukupuolirooleista.

4)

Anna osallistujille sopivia esimerkkejä nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

5)

Analysoi lähdemateriaaleja sukupuolitietoisesta näkökulmasta.

6)

Auta osallistujia tiedostamaan sukupuolistereotypiat ja rohkaise heitä
analysoimaan niitä.

7)

Tiedosta osallistujille naisten muuttuva rooli muuttuvassa maailmassa.

selkeyttämään

heidän

omat

näkemyksensä

Edellä mainitut sukupuolitietoiset toimintatavat edistävät hankkeessa kerätyn
materiaalin tavoitteellisuutta sekä osallistujien yksilöllistä oppimiskokemusta.
Kouluttajille tarkoitettu kattava, sukupuolitietoisen koulutuksen ohjeistus on
saatavilla UNESCO:n verkkosivuilta osoitteesta:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf.
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3.2 Koulutettavien tärkeimmät edellytykset
WTE:n koulutusohjelman päätarkoituksena on rohkaista naisia ryhtymään
yrittäjiksi ja aloittamaan liiketoimintaa entistä ennakkoluulottomammin.
Koulutus on erittäin perusteellista ja havainnollistavaa.
Keskeyttämistapaukset aikuiskoulutuksessa ovat osoittautuneet minimaaliseksi
koulutuksen ollessa tasokasta. Tämä koskee eritoten teknologia- sekä
yrittäjyysaloja.
WTE-työryhmässä keskitytään erityisesti naisiin, jotka asuvat maaseutuyhteisöissä.
Tälläisessa ympäristössä työntekijöiltä on perinteisesti edellytetty valmistukseen,
maatalouteen ja muuhun työintensiivisiin toimialoihin liittyviä taitoja.
Vaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet, ja nykyään työntekijöiltä edellytetään
yhä enemmän monipuolisia, kognitiivisia taitoja. Nykyaikana sähköinen
etätyöskentely tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet itsensä työllistämiseen ja
aluetalouden kehittämiseen myös maaseutumaisissa yhteisöissä.
WTE –koulutukseen osallistuvilta edellytetään Internetin käyttömahdollisuutta
sekä tietokoneiden peruskäyttötaitoja. Verkossa suoritettavat virtuaaliset
oppimateriaalit ovat välttämättömiä kurssin suorittamiseksi. Kahdeksassa
eurooppalaisessa maassa suoritettu tutkimus on osoittanut, että erityiset
pääsyvaatimukset kurssille osallistumiseen ei ole tarpeen. Ainoa vaatimus
kurssille osallistumiseksi on riittävä tietämys ja taitotaso tietokoneiden ja
Internetin käytössä.
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4. Opetusmenetelmät ja muut pedagogiset
elementit
WTE:n toteuttama tutkimus korosti seuraavien keskeisten asioiden tärkeyttä.

4.1 Koulutusohjelman soveltaminen kohderyhmän tarpeita
vastaavaksi
Koulutusohjelman suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheessa oli tärkeää ottaa
huomioon potentiaalisten naisyrittäjien tarpeet, prioriteetit ja odotukset. Täten
pystyttiin varmistamaan, että opetussuunnitelma oli suunniteltu kohderyhmän
vaatimusten mukaiseksi.

4.2 Joustava koulutusohjelma
Vaikka asenteet naisten roolia kohtaan työelämässä ovat muuttuneet
huomattavasti ja naisten määrä työpaikoilla on kasvanut huomattavasti,
tutkimustulos osoittaa että naiset ovat yhä kotitalouksien pääasialliset
kodinhoitajat ja kotiäidit. Tämä on huomionarvoista, sillä se vaikuttaa suoraan
perheellisten naisten mahdollisuuksiin kouluttautua uuteen ammattiin. WTE
–kurssi tehdään joustavaksi ja verkkopohjaiseksi, joka mahdollistaa naisten
suorittaa kurssia kodin ja työn ohella.

4.3 Helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen oppimisympäristö
WTE:n luoma etäopiskelujärjestelmä mahdollistaa tietojen ja taitojen
keräämisen helppokäyttöisen verkkosivuston avulla. Sivusto sisältää
useita erilaisia opetusformaatteja tukeakseen kurssille osallistujien erilaisia
oppimismenetelmiä. Etäopiskelujärjestelmä tarjoaa osallistujille selkeän
ja ytimekkään kurssirakenteen yksityiskohtaisella oppimiskehityskaarella
varustettuna. Jokainen osa-alue seuraa huolella rakennettua kurssirakennetta
loogisella ulkoasulla ja sisällöllä. Verkkosivusto sisältää:
◆

Verkkotenttejä, harjoitustehtäviä, malliesimerkkejä, kyselyitä,
erikoissanastoa, lähdeluetteloita sekä muita oppimisen kannalta
hyödyllisiä linkkejä
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◆

Viestintäkanavia, kuten keskustelufoorumeita sekä
yksityiskeskusteluikkunoita

◆

RSS –syötteitä

◆

Uusimpia uutisia

◆

Videotyötodistuksia naisyrittäjille

4.4 Asianmukainen ja käytännöllinen oppimateriaali
Projektikonsortiollemme on ensisijaisen tärkeää, että kehittämämme koulutus
on kaikin puolin asianmukaista ja käytännöllisesti soveltuvaa naisyrittäjille.
Harjoittelijoilla on erilaiset oppimistyylit, ja on parhaan koulutustuloksen
kannalta tärkeää että koulutettaville taataan heidän henkilökohtaisten
oppimistapojensa kannalta paras mahdollinen oppimateriaali (ns. VARK –
oppimistyyli, jolla tarkoitetaan visuaalista, auditiivista, luettua ja kinesteettistä
oppimista). Yritystoimintaan liittyvillä täydentävillä lähdeluetteloilla sekä
hyödyllisillä verkkolinkeillä voidaan rohkaista naisopiskelijoita laajentamaan
koulutustaan WTE:n oppimateriaaleista.

4.5 Sovellettu kieli
Yrittäjyys- ja teknologia-alan opiskelemista hankaloittaa vaikealukuinen kieli. Tätä
helpottaakseen WTE rohkaiseekin käyttämään yksinkertaista, ammattikielestä
selkolukuisempaa kieltä aina kun mahdollista. Teknisen sanaston ollessa
välttämätöntä liitetään tekstiin ammattisanaluettelo. Sisältö voidaan ilmaista
selkeästi, ja koulutettaville voidaan tarvittaessa tarjota tulkkausapua vaikean
sanaston ollessa oppimisen esteenä.

4.6 Tiivis yhteistyö koulutettavien ja kouluttajien välillä
Kouluttajien tulee olla koulutettavien käytössä koko WTE –kurssin ajan. Tämä
sitoumus sekä avustaa, tarkkailee että motivoi koulutettavien oppimisprosessia.

-8-

4.7 Tutor Induction Programme -opas
WTE on kehittänyt Tutor Induction Programme –oppaan ammattiin valmistavaa
koulutusta tarjoaville kouluttajille. Opas määrittelee kouluttajilta vaaditun
tietotason ja pätevyyden. Opas auttaa sekä kouluttajia että koulutettavia
ymmärtämään:
◆
WTE –kurssin tarkoituksen ja sen päämäärät.
◆

WTE –koulutusohjelman ydinkomponentit.

◆

Kuinka WTE –koulutusohjelma voidaan organisoida ja esitellä.

◆

Kouluttajilta ja koulutettavilta vaaditut taidot.

◆

Mitä tuloksia WTE –hankkeen avulla voidaan saavuttaa.

◆

Kuinka arvioida WTE –koulutusohjelma kokonaisuudessaan.

4.8 Kurssin kesto
Tutkimustulos osoittaa, että WTE –kurssin sopiva kesto vaihtelee kohderyhmän
tarpeiden ja paikallisten koulutusvaatimusten mukaan. Yleisesti sopivimmaksi
kurssin kestoksi on kuitenkin arvioitu 20 – 60 tuntia, riippuen valittujen opintojen
määrästä ja siitä, kuinka paljon aikaa kutakin kohden on käytetty.
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5. Yhteenveto
WTE –maissa (Irlanti, Itävalta, Latvia, Espanja, Kreikka, Malta, Suomi ja Liettua) ei
ole erityisesti naisille kohdistettua kurssitarjontaa yrittäjyydestä tai teknologiasta.
Tämän koulutuksellisen puutteen paikkaamiseksi ja WTE –hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseksi tutkittiin kahdeksan WTE -maan olemassa olevaa teknologiaa
ja yrittäjätoimintaan liittyvää koulutusta. Tutkimus osoitti koulutukselliset
aukot sekä välttämättömät kohderyhmän tarpeet. Erityisesti tutkimuksessa
kiinnitettiin huomiota siihen, miksi yrittäjätoimintaan ja teknologiaan ohjaaville
koulutuskursseille osallistuu suhteessa niin vähän naisia. Erityisesti syyksi
arvioitiin perinteiset yhteiskunnalliset stereotypiat, sosiaalinen statusluokka,
ajanpuute sekä itseluottamusongelmat.
Women Technology Entrepreneurs pystyy poistamaan esteitä naisten
osallistumisesta teknologia- ja yrittäjätoimintaan kehittämällä naisille kohdistetun
koulutusohjelman, joka tiedostaa naisten potentiaalin ja koulutustarpeet
yritysmaailmassa. Teknologisen naisyrittäjyyden potentiaali on WTE –hankkeen
keskipiste. Olennaista hankkeen toiminnassa on myös oppimismenetelmien,
etäopiskelujärjestelmän ja pedagogisen strategian käyttöönoton edistäminen.
Yhdistämällä nämä elementit WTE edistää naisyrittäjyyden kasvua erittäin
arvokkaalla tavalla.
Lisätietoja tutkimuksesta löydät verkkosivultamme www.wteche.eu.
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