FINANSSIAKATEMIA
Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan
työnantajat ja oppilaitokset. Finanssiakatemiassa jaetaan tietoa ja

osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja
oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet
huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Tavoitteena on myös
kehittää alan työnantajakuvaa.
Mukana jäsenyhtiöiden lisäksi 19 oppilaitosta.
Työryhmät 2022:

• Edunvalvonta ja ennakointi
• Koulutuspolut ja työnantajakuva

”Tulevaisuus on jo täällä, ja sen
tekijät syntyvät työelämän ja
oppilaitosten yhteistyöllä.”
”Tällä yhteistyöllä varmistamme,
että alalla on osaavia ja
innostuneita, motivoituneita
työntekijöitä ja että alan opiskelijat
oppivat niitä asioita, joita työelämä
oikeasti juuri nyt tarvitsee.”

Kuva: Shutterstock

FINANSSIALAN TARPEET HUOMIOIDAAN OPPILAITOSTEN
OPETUKSESSA
Työryhmätoiminta:
Osaamistarpeiden tunnistamista ja
ratkaisujen luomista
Tärskyt:
Tiedon jakamista ja yhteistä keskustelua
Ajatustori:
Ajankohtaisen teeman ympärille rakennettu
alustus ja keskustelua
EtäTET:
8- ja 9-luokkalaiset ja lukion
ensimmäisellä vuosikurssilla olevat nuoret
tutustuvat finanssialaan

Tunnistetaan alan vierailijaluennoitsijoita ja teemoja opinnäytetöille
sekä tiivistettiin alan oppilaitosten ja yhtiöiden suhteita

Verkostoitudutaan

Ajankohtaiset teemat 2022: vastuullisuus ja hybrityön johtaminen

Jo lähes 4 000 nuorta oppinut uutta finanssialasta ja alalla
työskentelystä

EtäFIT:
Opettajat tutustuvat finanssialaan
yhtiöiden johdolla

Jo lähes 70 opettajaa päivittänyt tietonsa alan osaamistarpeista

Finanssialan työntekijöille:
koulutustarjonnan suunnittelua ja
rakentamista

Vuonna 2022 rakennetaan yhdessä koulutustarjontaa finanssialalla
työskenteleville dataosaamisesta ja kyberturvallisuudesta

KEHITETÄÄN FINANSSIALAN TYÖNANTAJAKUVAA
Työryhmätoiminta:
Finanssialalla monenlaisia duuneja
monenlaisille osaajille

Esitellään alan osaajia ja monipuolisia tehtäviä

EtäTET:
8- ja 9-luokkalaiset sekä lukion
ensimmäisellä vuosikurssilla olevat
nuoret tutustuvat finanssialaan

Jo lähes 4 000 nuorta on tutustunut finanssialaan työpaikkana

EtäFIT:
Opettajat tutustuvat finanssialaan
yhtiöiden johdolla

Jo lähes 70 opettajaa on päivittänyt tietonsa alan
osaamistarpeista

Viestintä:
Finanssialalle.fi-sivusto, jäsensivut
ja Instagram

Viestitään kuvaa finanssialan monipuolisuudesta ja kasvatetaan
seuraajien määrää digitaalisissa kanavissa

FINANSSIAKATEMIA 2022
Finanssiala ry:n edunvalvonnan tavoitteita

Täydennyskoulutus julkisen ja yksityisen sektorin kanssa
Työ ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Jatkuvan oppimisen edistäminen ja työkalu sen avuksi

Edunvalvonta ja ennakointi 24.11.

Finanssiakatemian tutkimus (tammi-helmikuu)

etäTET 21.-25.11.

Edunvalvonta ja ennakointi 27.1.
Koulutuspolut ja työnantajakuva 3.3.

Koulutuspolut ja työnantajakuva 10.11.
Tärskyt 3.11.

Q4

Yhteiskokous 10.3.
Videon julkaisu 10.3.

Q1

Ajatustori: Hybridityön johtaminen
(lokakuu)
Q3

Edunvalvonta ja ennakointi 28.4.
Ajatustori: Vastuullisuus 28.4.

Q2

Koulutus ja työnantajakuva 22.9.

Koulutuspolut ja työnantajakuva 5.5.

Edunvalvonta ja ennakointi 15.9.
Tutkimus
Työryhmä
Tapahtuma

etäFIT 10.-12.5.

Työnantajakuvabarometri
IG takeover (touko-elokuu)

YHTEYSTIEDOT
Finanssiakatemia
• Katja Repo,
katja.repo@finanssiala.fi

Työryhmät 2022:

Tästä Finanssiakatemian sivuille

• Edunvalvonta ja ennakointi
• Jaana Reijonen,
jaana.reijonen@nordea.fi
• Koulutuspolut ja työnantajakuva
• Pauliina Heiskanen,
pauliina.heiskanen@varma.fi
Finanssiakatemian esittelyvideo löytyy
YouTubesta

