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Julkaisuvapaa 

Lehdistötiedote – 7.6.2013 – Turku/Rauma 

Joustavuutta ja tehokkuutta ammatilliseen koulutukseen 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Neoxen 

yhdistävät osaamisensa opintohallinnon 

uudistamiseksi. Murrosvaiheessa elävä Suomen 

ammatillinen koulutus on merkittävien 

muutospaineiden keskellä. Edessä olevat haasteet edellyttävät entistä 

joustavampia ja tehokkaampia toimintamalleja oppilaitosten toiminnan 

ohjaukseen. Ainutlaatuinen yhteistyö täydentää valtakunnallisia arvoverkkoja, 

jotka ovat osa Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaa. 

 

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät 

monialaisen oppilaitoksen resurssien hallinta, opintojen ohjaus, viranomais- ja 

sidosryhmäyhteistyö, hallinnon prosessien optimointi sekä uudenlaiset oppimisen työkalut 

ja oppimisympäristöt. Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

 

”Olemme monialainen oppilaitos ja tuotamme noin kolmeakymmentä eri perustutkintoa 

ja lähes sataa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Lisäksi meillä on tarjolla lyhyt- ja 

korttikoulutuksia ja tarjoamme myös koulutus- ja kehittämispalveluita työyhteisöille. 

Toimimme usealla paikkakunnalla sekä Satakunnassa että Vakka-Suomessa. Siinä on 

melkoinen paletti pyöritettäväksi. Kustannustehokas toiminnanohjaus ja resurssien 

käytön optimointi on meille välttämättömyys”, kertoo WinNovan toimitusjohtaja Lasse 

Schultz. “Johtavana oppilaitosjärjestelmien asiantuntijana Neoxen on meille tässä työssä 

luontainen yhteistyökumppani”. 

 

”Myös uudet hallinnolliset vaatimukset ja entistä nopeammin muuttuva toimintaympäristö 

asettavat kasvavia haasteita. Muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeammin ja 

oppimistuloksiin pitää pystyä vaikuttamaan joustavammin. Opintohallinto ei voi enää olla 

oma erillinen järjestelmänsä, vaan sen tulee integroida fyysiset ja virtuaaliset 

oppimisympäristöt sekä ajasta, paikasta ja päätelaitteista riippumattomat oppimisen 

välineet”, toteaa WinNovan ICT-koordinaattori Markku Rantala. ”Irrallisten järjestelmien 

ja välineiden käyttöönotto ei ole tätä päivää. Tarvitsemme yhtenäisen kokonaisuuden 

sekä avoimet rajapinnat. Tämä on koko toimialan yhteinen tarve.” 

 

”Yhdistämällä uudet teknologiat ja prosessien optimoinnin saamme aikaan merkittävää 

tehostumista. Automatisoinnin myötä voimme vähentää päällekkäisyyksiä, manuaalisia 

toimintoja ja pystymme paremmin hyödyntämään sekä tilojen käyttöä että 

henkilöresurssejamme. Käytännössä se tarkoittaa olennaisia vuosittaisia 

kustannussäästöjä, mutta myös samalla helpottaa asiantuntevan henkilöstömme työtä. 

http://www.winnova.fi/
http://www.neoxen.com/
http://www.tekes.fi/ohjelmat/Oppimisratkaisut
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Logo_winnova.jpg
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He pystyvät entistä enemmän keskittymään varsinaiseen työhönsä – kouluttamiseen ja 

opiskelijoiden ohjaamiseen.” Lasse Schultz täydentää. 

 

”WinNova on alansa opintohallinnon kehittäjänä kansallista eturiviä. Heidän monivuotinen 

erityisosaamisensa on yhteistyömme kulmakiviä” kertoo Neoxenin toimitusjohtaja Esa 

Tervo. ”Solmimamme laajan yhteistyösopimuksen mukaisesti tavoitteenamme on 

yhdistää oppilaitosten toiminnanohjaus, opettaminen ja oppiminen saumattomaksi 

kokonaisuudeksi. Tuotteistamme kehitystyömme tulokset myös laajempaa 

valtakunnallista käyttöä varten.” 

 

 

WinNova - WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa 

koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä laaja valikoima 

ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. WinNova toimii mm. Raumalla, Porissa, 

Laitilassa ja Ulvilassa. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin! 

 

Neoxen Systems - Ohjelmistoyhtiö Neoxen Systems toteuttaa kansainvälisesti 

sertifioituja osaamisen ja tiedon hallinnan ratkaisuita sekä oppilaitoksille että yrityksille. 

Työskentelemme tiiviisti johtavien tutkimuslaitosten ja globaalien teknologiatoimittajien 

kanssa auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.  

 

Neoxen Systems on Microsoftin pitkäaikainen kultakumppani sekä yksi harvoista 

suomalaisista Microsoft Azure Circle partnereista Euroopassa. Neoxen on Suomen 

johtavia Office 365 sekä Windows Azure asiantuntijoita. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Lasse Schultz, toimitusjohtaja 

p. 044 455 7301 

lasse.schultz@winnova.fi 

www.winnova.fi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Markku Rantala, ICT-koordinaattori 

p. 040 022 8261 

markku.rantala@winnova.fi 

www.winnova.fi 

 

Neoxen Systems 

Esa Tervo, CEO 

p. 050 512 6285 

esa.tervo@neoxen.com 

www.neoxen.com 

www.eoppiminen.fi 
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