
VIRITY ammattiin uratarina 

Mikko – hyvinvointiteknologia-asentaja 

Olen Ekin Mikko ja olen perheellinen setä Huittisista. Olen 

aikoinaan valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2004 ja siitä 

päässyt sitä alaa tekemään sitten kolmisentoista vuotta eli 

melko pitkään. Matkan varrella olen myös opiskellut lisää, 

mm. ylemmän amk -tutkinnon. 

Minulle tuli kuitenkin terveyden kanssa murheita ja siinä 

jouduttiin miettimään vähän työkuvioita uusiksi. Silloin tuli 

mieleen, että apuvälinepuolella voisi olla minulle ehkä ky-

syntää ja se voisi olla sellaista työtä, mistä myös itse tykkäi-

sin. 

Sain asiat eläkeyhtiön kanssa sovittua, että jos vain löytyy 

minulle sopiva koulutuspaikka, niin he suostuvat kyllä mak-

samaan koulutuksen. Tässä kohtaa Sasky tuli mukaan kuvi-

oihin, koska sinne oli jatkuvassa haussa mahdollista hakea 

hyvinvointiteknologia-asentajan koulutukseen. Kun sain elä-

keyhtiöltä päätöksen, että voin hakea kyseiselle alalle, kaikki 

eteni nopeasti - haastattelu oli jo seuraavalla viikolla ja aloi-

tin opinnot parin viikon päästä. 

Itselleni ehkä tärkein oppi, mitä opiskeluista Saskyssa olen saanut, ovat valmiudet tekniseen tekemiseen. 

Olen aiemmin työskennellyt sote-puolella, joten ihmisten kanssa työskentely oli minulle jo entuudestaan 

tuttua. Koen saaneeni koulusta lisädraivia myös siihen, että otan itse asioista selvää. 

Suosittelen hakemaan mukaan koulutukseen, jos ala hiukankin kiin-

nostaa, mielestäni Sasky on ollut tosi hyvä paikka opiskella. Tule-

ville opiskelijoille antaisin vinkin, että kannattaa itse panostaa opis-

keluun eli opiskelu vaatii myös itseltä panostusta. Työpaikalla ta-

pahtuvan oppimisen jaksot kannattaa hoitaa kunnialla. 

Mielestäni hyvinvointiteknologia-ala sopii kaiken ikäisille. Itsekin 

olen tämmöinen kokeneempi kaveri ja vaikka minulla on jotain fyy-

sisiä rajoitteita, niin pystyn hyvin tekemään tätä työtä. Nuorille sa-

noisin, että töitä varmasti on tulevaisuudessa jo väestön ikääntymi-

senkin takia. 

Alan osaajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja, kommunikointi-

kykyä ja kykyä tiimityöhön. Tätä hommaa tehdään porukalla. Jonkin 

verran loogista päättelyä tämä myös vaatii, että osaa laittaa oikean 

mutterin oikeaan paikkaan. Ei kannata kumminkaan pelätä, että 

täällä joutuisi esimerkiksi hirvittävästi laskemaan, tai että pitää olla 

matemaattisesti lahjakas. Itse koen olevani matemaattisilta kyvyiltäni keskiverto osaaja ja silti olen pärjän-

nyt hyvin alan opiskelussa. 
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