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MATKAN TAVOITE 

 

Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin, professori Eero Ropo sekä kansainvälisten 

asioiden koordinaattori Mirka Gustafsson, TAMKn asiakkuusjohtaja Carita Prokki, Finland 

Universityn toimitusjohtaja Pasi Kaskinen sekä Tampereen kaupungin hankejohtaja Riitta 

Juusenaho osallistuivat Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan Ely -keskuksen 

Indonesiaan suuntautuneelle liiketoimintamatkalle. Koulutusseurueen mukana oli myös 

First Secretary Made Priyadi Sentanajaya Indonesian Suomen suurlähetystöstä. 

Matkan tarkoituksena oli yritysten näkökulmasta vankistaa suhteita Indonesiaan ja 

kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pirkanmaan yrityksille.  

 

Koulutusdelegaation näkökulmasta tavoitteena oli viestittää Tampereen kaupungin roolista 

korkeatasoisena koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keskittymänä sekä 

koulutusosaamisen viennin edistäminen erityisesti yliopistojen tarjoaman  

opettajankoulutuksen näkökulmasta.  

 

FINLAND UNIVERSITY 

 

Kolme suomalaista yliopistoa (Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen 

yliopisto) ovat perustaneet yhteisen koulutusvientiä edistävän yhtiön. Sen toimipaikka on 

Helsingissä ja toimitusjohtajana toimii Pasi Kaskinen. Kunkin yliopiston yksi koordinaattori 

käyttää osan työajastaan tälle yhtiölle. FINUNI tarjoaa koulutusta virtuaalisesti, paikallisesti 



 

 

kohdemaassa tai Suomessa. Yhteisen yhtiön kautta uskotaan saavutettavan enemmän 

hyötyjä kuin yksin toimimisella, ja koska liiketoiminta ei ole perinteisesti kuulunut 

yliopistojen perustehtäviin tämä yhtiö tarjoaa yhteisiä koordinaatio-, markkinointi-, 

sopimus- sekä asiakkuushankintapalveluja. 

 

INDONESIAN VALTIO 

Indonesialaisia on yli 234 miljoonaa, ja maa on asukasmäärältään maailman neljänneksi 

suurin valtio. Maan väestö on hyvin nuorta, sillä 44 % indonesialaisista on alle 24-vuotiaita. 

Indonesia on kehittyvä talousalue, ja siellä ollaan kiinnostuneita koulutusjärjestelmän 

kehittämisestä. Maa on maailman 10. nopeimmin kasvava talousalue. Indonesia käsittää 

n. 17 000 saarta. Valtaosa väestöstä on uskonnoltaan muslimeja. 

Indonesian koulujärjestelmä perustuu Hollannin siirtomaavallan aikana aloitettuun 

järjestelmään. 9-vuotisen kaikille pakollisen peruskoulun jälkeen on mahdollista jatkaa 

opintoja ammattioppilaitoksessa tai lukiota vastaavassa oppilaitoksessa ja edetä sieltä 

korkeakouluopintoihin. Indonesiassa on n. 3000 yliopistoa ja korkeakoulua. Saarten 

eristynyt asema vaikeuttaa kansallisen yhtenäisen koulutuspolitiikan toteuttamista. 

Indonesian valtio haluaa kehittää maataan kohti modernia innovaatioyhteiskuntaa ja maan 

koulutusjärjestelmän uusiminen on keskeinen askel tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Tukea johtavilta koulutusvaltioilta halutaan ja tarvitaan. 

INSTITUTE TECHNOLOGICA BANDUNG, JAKARTAN KAMPUS 

Koulutusdelegaatio vieraili Bandungin teknillisen yliopiston Jakartan kampuksella 19.5. 

keskustellen rehtorien ja dekaanien kanssa suomalaisesta koulutuksesta. Tämä kampus 

oli suhteellisen pieni, vain 350 opiskelijaa, mutta tilat olivat moderneja oppimisympäristöjä, 

joissa opiskelijat näyttivät toimivan luonnikkaasti tiimeinä.  

  

BAKRIE UNIVERSITY 

Ryhmä vieraili Bakrie Universityssä 20.5. 2014. Yliopisto oli yksityisen Bakrie Education 

säätiön omistama ja hallinnoima ja se painotti liikuntaa ja urheilua. Säätiö rahoittaa 

vähävaraisten lahjakkaiden opiskelijoiden opintoja. Yliopisto on perustettu v. 2009 entisen 

Bankrie Business Schoolin ytimen ympärille.  Yliopiston rehtorina toimi professori Sofia W. 



 

 

Alisjahbana. Yliopisto painottaa innovaatiotoimintaa, johtamista sekä kestävän kehityksen 

ideologiaa. Tiedekuntia oli kaksi: talouden ja sosiaalitieteiden tiedekunta sekä kone- ja  

informaatioteknologian tiedekunta. 

Bakrie-säätiö on Bakrie & Brothers –yrityksen perustama. Yritys on maanlaajuinen 

teräksen, öljyn ja kaasuteollisuuden konsortio. Yrityksen johtava ajatus kiteytyy sloganiin 

”Bakrie Untuk Negeri - Bakrie kansakunnan puolesta”. 

JAKARTAN KAUPUNGIN HALLINNON EDUSTAJIEN TAPAAMINEN 

Koulutusryhmä tapasi Jakartan kuvernöörin kansainvälisten asioiden päällikön Iwan Henry 

Wardhanan sekä tämän henkilöstöä. Isäntiä kiinnosti kovasti miksi kaupungin edustaja on 

yliopistodelegaation mukana. Selvitettyäni Tampereen kaupungin ja Tampereen 

yliopistojen välistä yhteistyötä erityisesti opettajankoulutuksen –  ja rekrytoinnin 

näkökulmasta, asia alkoi selvitä myös heille. Professori Eero Ropo selvitti Finland 

Universityn kahta koulutusvientituotetta, oppilaitosjohdon koulutusohjelmaa sekä Master-

tason opettajien tilauskoulutusohjelmaa. Lopputulemana keskusteluille oli, että Iwan 

Wardhana pyysi Finland Universityä tekemään Jakartan kaupungille tarjouksen kolmen 

viikon pituisesta rehtorien ja hallinnon edustajien koulutusjaksosta Tampereella. Tämän 

”testauksen” jälkeen palattaisiin pitkäkestoiseen (2v.) opettajien Masters-

koulutusohjelmaan. 

ATMA JAYA CATHOLIC UNIVERSITY 

Atma Jayan yliopisto oli professori Eero Rovolle tuttu, hän on vierailut siellä kaksi kertaa 

aiemmin. Sen vuoksi meitä oli vastassa rehtori, vararehtori ja viisi dekaania sekä joukko 

opiskelijoita. Esittelykierroksen jälkeen, kun isännille ja emännille selvisi, että olen 

koulutukseltani opettaja ja rehtori, he pyysivät minut puhumaan paikalla olleille rehtoriksi 

opiskeleville. Näytin Tampereen kaupungin videon ”Imagination is more than knowledge 

2012” sekä kerroin lyhyesti suomalaisen opettajan ja rehtorin työstä. Kaikkien eniten 

ihmetystä herätti tosiasia, että Suomessa ei ole koulujen tarkastajia. Atma Jayan 

yliopistossa on kasvatustieteiden lisäksi seitsemän muuta tiedekuntaa. Atma Jayan 

professori Lina Salim on vieraillut myös Tampereen yliopistossa. 

WORLD CLASS EDUCATION FROM TAMPERE -SEMINAARI JAKARTASSA 

Keskiviikkona 21.5. järjestettiin Pullman Hotellin Menteng Roomista World Class 

Education from Finland -seminaari, johon oli ilmoittautunut yli 60 yliopistojen sekä niiden 

rahoittajien edustajia.  Suurlähettiläs Kai Sauer avasi seminaarin ja me pidimme 

vuorollamme puheenvuorot niin, että vararehtori Harri Melin kertoi suomalaisen 

yhteiskunnan menestystarinan agraariyhteiskunnasta teollistumisen kautta teknologia- ja 

innovaatioyhteiskunnaksi. Omassa puheenvuorossani esittelin Tamperetta ja suomalaisen 

koulutusjärjestelmän sekä Tampereen tapaa kehittää oppimisympäristöjään. Prof. Eero 

Ropo kertoi suomalaisesta opettajankoulutuksesta ja Carita Prokki TAMKsta esitteli 

ammatillisen koulutuksen opettajien koulutusta. Onnistuimme hyvin ja seuraavan aamun 



 

 

Jakarta Postissa ja TOP World Newsissä olikin juttu suurlähettilään koolle kutsumasta 

seminaarista ja sen suomalaisesta sisällöstä Ilmeisesti kovin hyväksi/uudeksi koettiin 

tämä kaupungin ja korkeakoulujen yhteisesiintyminen. Siinä missä yliopistot kertoivat 

opettajien akateemisesta koulutuksesta ja vaatimuksista Suomessa, minä avasin sitten 

käytännön toimintaa ja kunnan roolia opettajien työnantajana. Näissä merkeissä minulle 

järjestettiin nopeasti tapaaminen Bandungin kaupungin opetuspalveluista vastaavan 

johtajan Elih Sudiapermanan kanssa. Hänen alaisuudessaan toimi 800 kaupungin 

peruskoulua. 

Jatkona nousi esiin syksyllä mahdollisesti toteutettava 1-2 päivän maksullinen seminaari 

Jakartassa, jossa suomalaiset asiantuntijat esittelisivät syvemmin suomalaista tapaa 

toteuttaa koulutusta. 

 

 

21.5.illalla pidettiin Suomen Indonesian suurlähetystön iltavastaanotto suurlähettiläs 

Sauerin johdolla. 

 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, BANDUNG 

 

22.5. vierailimme Bandungin kaupungin UPIssa, joka on yksi maan vanhimmista 

yliopistoista, perustettu 1954. UPI on Indonesian ykkösyliopisto, kun puhutaan 

kasvatustieteistä ja koulutuksen tutkimukseen keskittymisestä. Yliopistossa on seitsemän 

tiedekuntaa ja yli 30 000 opiskelijaa. Nykyinen rehtori Sunaryo Kartadinata vieraili 

delegaationsa kanssa Tampereen yliopistolla huhtikuussa 2014.Tällöin allekirjoitettiin MoU 

( Memorandung of Understanding). 

 



 

 

UPIssa käytiin keskustelua vararehtori Harri Melinin ja rehtori Kartadinatan johdolla. 

Ryhmämme pääsi oosallistumaan myös opettajaksi opiskelevien opiskelijoiden 

oppitunneille, ja saimme kertoa myös opiskelijoille suomalaisesta koulusta ja opettajan 

koulutuksesta. 

  

 


