
Opettajia joskus syytetään 
liiasta teoreettisuudesta tai 
etteivät he ymmärrä työelä-
mää tarpeeksi hyvin. Uransa 

alussa lehtori Kai Selander oli saman kysy-
myksen äärellä. Mielessä virisi kuitenkin 
ajatus toisesta roolista, olla yrittäjänä, kos-
ka myös oma kiinnostus opetuksessakin 
kohdistui vahvasti yrittämiseen.

Selander aloitti Kuopion hotelli- ja ra-
vintolaoppilaitoksen tietotekniikan opet-
tajana. Sittemmin hän on siirtynyt Sa-
vonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden 
lehtoriksi. Pääasiallinen opetusyksikkö on 
matkailu- ja ravitsemisala eli koulutusala, 
joka on hyvin käytännönläheinen.

Näistä lähtökohdista Selander perus-
ti oman yrityksen Kaislander ky:n vuon-
na 1998 toimimaan matkailu- ja ravitsemi-
salan koulutus- ja konsultointiyrityksenä.

– Yrityksen puitteissa olin virkavapaal-
la kaksi vuotta. Yritys on toiminut vaihte-
levalla toiminta-asteella vuoteen 2013, jol-
loin se muutettiin Koulutus- ja matkailu 
Selander Oy:ksi.

Selanderin yritystoiminta laajeni vuonna 
2007: hän perusti ystävänsä kanssa Kuopi-
on Leväselle toimitiloja vuokraavan Halli-
neuvos Oy:n. Tätä varten perustettiin osa-
keyhtiö, jonka puitteissa rakennettiin noin 
1500 m2 halli- ja toimistotilaa.

– Olin opettajan työstä vuorotteluva-
paalla tätä projektia varten ja samalla tuli 
tutustuttua perusteellisesti myös käytän-
nön rakentamiseen. 

Rakentaminen jatkui. Vuonna 2014 val-
mistui Nurmekseen kaksi kappaletta vuok-
rahuviloita, jotka rakennettiin Koulutus ja 
matkailu Selander oy:n matkailuliiketoi-
mintaan.

– Tämän yrityksen toiminnassa olen 
päässyt harjoittamaan opetusalaani kuu-
luvaa matkailubusinestä sekä sähköistä lii-
ketoimintaa ja markkinointia. Myös silloin 
olin osan vuotta vuorotteluvapaalla.

Lisäarvoa yritystoiminnasta 
opettamiseen
Selander kokee, että hän on saanut opetta-
jan työhön merkittävää lisäarvoa omasta 
yritystoiminnasta. Opettajan työstä on toi-
saalta hyötyä liiketoimintaan, koska teoria 
on tuttua. Oman yritystoiminnan ansio-
ta opeteltavat asiat ovat selkiytyneet ja hän 
pystyy helpommin muodostamaan laa-
jempia kokonaisuuksia.

– Selkeä etu on myös, että käytännön toi-
minnasta on helppo poimia oleelliset asiat. 
Lisäksi eri oppiaineiden välinen yhteys on 
selkeämpi. Yritystoiminnan harjoittami-

nen on ohjannut opetustani pelkistetym-
pään suuntaan. Laaja kokemus projektien 
toteuttamisesta käytännössä, ideoiden ja-
lostaminen oikeiksi tuotteiksi ja erilaiset 
markkinointikampanjat ovat luoneet pers-
pektiiviä opetukseen.

Selander on huomannut, että pikku-
asioiden näprääminen ei johda hyvään 
lopputulokseen vaan suurempien kokonai-
suuksien ymmärtäminen on avain menes-
tykseen.

– Opetuksessa ja sen vaikuttavuudessa 
auttaa suuressa määrin omien esimerkkien 
kertominen asioiden käsittelyn yhteydes-
sä. Opiskelijoille muodostuu käsitys omas-
ta yrityksestäni, jolloin he pystyvät liittä-
mään siihen toimintaympäristöön aina 
uusia asioita ja kytkemään ne muuhun ko-
konaisuuteen.

Sama toimii myös keksityssä yrityksessä, 
mutta vaikutus on huomattavasti suurem-
pi, kun kyseessä on toimiva, oikea yritys. 
Selander näkee, että yrityskoulutuksissa 
on suuri etu jos itse on yrittäjä. Hän on-
kin vetänyt erilaisia yrityskoulutuksia koko 
uransa ajan.

Selander kannattaa ehdottomasti oman 

yritystoiminnan harjoittamista opetus-
toiminnan yhteydessä, jos siihen on vain 
mahdollisuus. Opetusuran alussa sivutoi-
mien katsottiin haittaavaan päätyötä, eikä 
niitä katsottu hyvällä silmällä.

– Nykyään tilanne on toinen ja oppilai-
tokset kannustavat tällaiseen toimintaan. 
On kuitenkin muistettava, että sivutoimi ei 
saa haitata päätoimen harjoittamista eikä 
kilpailla samalla alalla.

Selanderin aktiivisuus on huomattu. 
Hän on saanut tunnustusta opettajantyöstä 
varsinkin opiskelijoilta. Vuonna 2012 hä-
net valittiin Aromi-lehden gaalaan vuoden 
opettajafinalistiksi. Samana vuonna Sa-
vonian restonomiopiskelijat valitsivat hä-
net vuoden opettajaksi.

Myös kirjallista tuotantoa löytyy. Selan-
der on kirjoittanut yhdessä Vuokko Valinin 
kanssa oppikirjan WSOY:lle aiheena ”Hin-
noittelu ja kannattavuus matkailu- ja ravit-
semisalalla”. Kirja on tarkoitettu restono-
miopiskelijoiden oppikirjaksi. Sitä voidaan 
käyttää myös ammatillisen perusopetuk-
sen jatkokursseilla sekä aikuisopetuksessa 
ja yrittäjän käsikirjana. ❒

Opettaja yrittäjänä Teksti: Jouni Vornanen
Kuvat: Kai Selander

 Vuonna 2014 valmistui Nurmekseen kaksi 
vuokrahuvilaa, jotka rakennettiin matkai-
luliiketoimintaan.

Lehtori Kai Selander on saanut opettajan 
työhön merkittävää lisäarvoa omasta yri-
tystoiminnasta. 


