
Työelämälähtöisyyttä  
ammatilliseen koulutukseen



Yrityksillä on uusittujen tutkintojen myötä entistä paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa tulevien työntekijöidensä osaami-
seen. Oppilaitokset ja yritykset voivat yhteistyössä muokata 
opetussuunnitelmia alueellisia tarpeita vastaaviksi.

Opetushallitus on uusinut ammatillisten perustutkintojen perus-
teet. Uudistuksen lähtökohtana on ammatillisen osaamisen vahvis-
taminen, tutkintojen työelämälähtöisyys ja joustava sopeuttaminen 
alueellisiin tarpeisiin. Tutkintojen perusteiden pohjalta ammattiopis-
tot laativat oppilaitoskohtaisia opetussuunnitelmia. 

Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvä jousto antaa yrityksille mahdol-
lisuuden vaikuttaa tulevien työntekijöidensä osaamiseen. Yritys-
oppilaitosverkoissa voidaan täsmentää opetussuunnitelmien sisältöä, 
kehittää uusia oppimismenetelmiä ja rakentaa tutkintojen sisältä-
mistä valinnaisista tutkinnon osista työelämän tarpeita vastaavia 
kokonaisuuksia.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt
Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 opinto-
viikkoa työssäoppimista. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa 
oppimista, jolla varmistetaan tulevilla työpaikoilla vaadittava ammat-

titaito. Työssäoppimisjakso antaa yrityksille mahdollisuuden tutustua 
potentiaalisiin työntekijöihin.

Paras tulos oppimisen kannalta saadaan, kun opiskelijat suorittavat 
tutkinnon osia työssäoppimisjaksoilla yrityksissä. Edellytyksenä on, 
että yritysten ja ammattiopistojen edustajat yhdessä kartoittavat 
ja kuvaavat sopivia työssäoppimiskohteita sekä sopivat siitä, mitä 
tutkinnon osia näissä voidaan suorittaa. Jakson aikana voidaan 
myös arvioida opiskelijan osaamista tämän käytännön työtilanteissa 
antamilla ammattiosaamisen näytöillä.

Huippuosaajia teknologiateollisuuteen
Suomen ammattiosaamisen huiput osallistuvat joka toinen vuosi 
Word Skills -kilpailuihin. Kisoja edeltää monipuolinen valmennus, 
jonka yhteydessä laaditaan kullekin kilpailijalle ja lajille valmennus-
ohjelma. Kilpailutoiminnasta saatu kokemus kootaan huippuosaami-
sen moduuleiksi. Niistä on parhaillaan valmisteilla mm. CNC-sorvaus 
ja -jyrsintä, hitsaus, elektroniikka ja automaatioasennus. Moduulit 
voidaan ottaa laajempaan käyttöön sekä ammattiopistojen opiske-
lijoiden valmennuksessa että yritysten henkilöstön kehittämisessä. 
Tavoitteena on rakentaa teknologia-aloille valmennusrenkaita, joissa 
myös yritykset ovat mukana. 

Uusitut ammatilliset tutkinnot mahdollistavat alueelliset joustot

Teknologia-alojen ammatilliset perustutkinnot
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”Työssäoppimisjakso antaa yrityksille 
 mahdollisuuden tutustua 
 potentiaalisiin työntekijöihin.”



Kone- ja metallialan perustutkinnossa on kaikille yhteisiä ammatil-
lisia perusopintoja 30 opintoviikkoa. Tällöin opitaan koneistuksen, 
levy- ja hitsaustöiden ja asennuksen perusteet. Yhteisiä opintoja eli 
ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (20 ov) ovat mm. kielet, 
matematiikka, fysiikka ja kemia sekä yhteiskunta-, yritys- ja työelä-
mätieto. Valinnaisina ovat tieto- ja viestintätekniikka, yritystoiminta, 
kulttuurien tuntemus ja ympäristötieto. Näiden lisäksi opiskelija valit-
see kiinnostuksensa mukaan pakollisen 20 opintoviikon kokonaisuu-
den esim. koneistusta tai levy- ja hitsaustöitä. 

Valinnaisia tutkinnon osia on 40 ja vapaasti valittavia 10 opintoviik-
koa. Opiskelija voi valinnoillaan syventää tai laajentaa osaamistaan 
myös muiden tutkintojen opinnoilla. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi 
voi omaan tutkintoon kuuluvien osien lisäksi ottaa esimerkiksi 
lisäkielen, tietotekniikan, sähkö- ja automaatioasennuksen tai 
yrittäjyyden. Yritykset ja ammattiopistot voivat myös yhdessä laatia 
paikallisesti toteutettavia tutkinnon osia.

Kone ja metallialan perustutkinto – esimerkki tutkinnon joustavuudesta

Opiskeluvuosi vastaa 40 opintoviikkoa

Kone- ja metallialan perustutkinto (120 ov)

Valinnaiset tutkinnon osat 

20 
ov Koneistus Työvälinevalmistus Levy- ja hitsaustyöt Hienomekaaninen 

valmistus Koneenasennus

Kone- ja metallialan perustutkinnon valinnaiset tutkinnon osat

40 
ov

•	Manuaalikoneistus 
•	Hionta
•	CNC-sorvaus
•	CNC-jyrisintä
•	CAD/CAM suunnit-

telu ja valmistus
•	CAD/CAM-2D 

-työstöratojen  
valmistus

•	CAD/CAM-3D 
-työstöratojen  
valmistus

•	FMS-järjestelmien 
käyttö

•	Konepajamittaus

•	Moniakselinen 
valmistus

•	Tarkkuuskoneistus 
•	Työstö kipinätyöstö-

koneella
•	Työvälineiden  

valmistus ja  
kunnossapito

•	Alumiinin ja  
ruostumattoman 
teräksen hitsaus

•	Asennushitsaus
•	Hitsaus
•	IW-hitsaus
•	Levy- ja hitsausalan 

CNC-valmistus
•	Levy- ja teräsraken-

netyöt
•	Levytyökeskuksen 

käyttö
•	Mekanisoitu ja au-

tomatisoitu hitsaus
•	NC-tarkkuussärmäys
•	Ohutlevytyöt
•	Rakennusten  

teräsosien valmistus
•	Rakennusten 

teräsrakenteiden 
asennus

•	Koneikkojen  
asennukset

•	Mikromekaaninen 
valmistus

•	Hienomekaaninen 
CNC-koneistus

•	Koneiden ja  
laitteiden korjaus 
(20 ov)

•	Sähkömekaaniset 
asennukset (20 ov)

•	Elektroniikan  
kokoonpanotyöt

•	Automaatioverkko-
asennukset 

•	Koneautomaation 
asennus 

•	Hydrauliikka- 
asennukset

•	Logiikkaohjauksien 
asennukset

•	Ohjausjärjestelmien 
asennus 

•	Pneumatiikka- 
asennukset

•	Sähköasennus  
(20 ov)

•	Putkilinjojen  
valmistus

Kone- ja metallialan perustutkinnon valinnaiseen osaan voi valita opintoja 37 vaihtoehtoisesta osiosta, joiden laajuus on 10 opinto-
viikkoa. Näistä voi rakentaa erilaisia 40 opintoviikon polkuja, joista esimerkkinä on seuraavan sivun kaavio koneistajan tutkinnon valin-
naisista opintopoluista. Opiskelija voi myös valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi toisen tutkintonimikkeen pakollisen tutkinnon osan  
(20 ov) tai osia muista tutkinnoista. Näiden lisäksi tutkintoon on vapaasti valittavissa 10 opintoviikkoa.

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon 
osat 20 ov

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
30 ov (10+10+10 ov)

Tutkintonimikekohtainen pakollinen tutkinnon  
osa 20 ov

Valinnaiset tutkinnon osat 40 ov  
+ vapaasti valittavia 10 ovTy
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Valinnaisuuden ja joustojen lisääminen parantavat yritysten ja  
ammattiopistojen mahdollisuuksia

•	 rakentaa yritysten tarpeita vastaavia, joustavia kone- ja  
metallialan opintopolkuja ammatilliseen perusopetukseen

•	 toteuttaa yritysten standardisoiduissa työssäoppimispisteissä 
valinnaisia tutkinnon osia

•	 edistää opiskelijoiden siirtymistä työssäoppimisen tai oppi- 
sopimuskoulutuksen kautta yrityksiin 

•	 vahvistaa alueiden kärkiyritysten ja näiden alihankkijoiden  
yhteistyötä ammattiopistojen kanssa
 – ammatillisen koulutuksen sisällön kehittämisessä ja  

toteutuksessa 
 – oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämisessä
 – näyttötutkintojen ja niiden osien toteuttamisessa 

•	 hyödyntää ammattitaidon MM-kilpailijoiden valmennusta varten 
laadittuja huippuosaamisen moduuleita henkilöstön osaamisen 
kehittämisessä sekä perus- ja lisäkoulutuksessa.

Yritysten ja ammattiopistojen yhteistyöllä joustavia väyliä työelämään

Esimerkki koneistajan tutkinnon valinnaisista opintopoluista

KONEISTAJA

Koneistus 20 ov 

”Lisää valinnaisuutta ja  
 joustoja työelämään.”

 Pakolliset

Tutkintonimike- 
kohtainen 

CAD/CAM-2D-työs-
töratojen valmistus  

10 ov

Manuaalikoneistus 
10 ov

CNC-sorvaus  
10 ov 

Manuaalikoneistus 
10 ov

CNC-sorvaus  
10 ov

CNC-sorvaus  
10 ov

CNC-jyrsintä  
10 ov 

CNC-sorvaus  
10 ov 

CAD/CAM-3D-työs-
töratojen valmistus 

10 ov

CNC-jyrsintä  
10 ov

Konepajamittaus  
10 ov

Levy- ja hitsaustyöt 
20 ov

CNC-jyrsintä  
10 ov

Konepajamittaus  
10 ov

FMS-järjestelmien 
käyttö 10 ov 

Vapaasti valittavia CNC-koneistuksen 
huippumoduuli 

Tieto- ja viestintä-
tekniikka Lukio-opinnot Yrittäjyys

Koneistuksen perustyöt 
10 ov

Asennuksen ja automaa-
tion perustytöt 10 ov

Levytöiden ja hitsauksen 
perustyöt 10 ov

Valinnaiset



Hussein Al-Zahu, 18, opiskelee Tampereen ammattiopistossa toista 
vuotta koneistuslinjalla. Katsaan Hussein tuli keväällä 2011 kahdek-
san viikon työssäoppimisjaksolle.

 - Koneet, tekniikka ja teollisuus ja käden taitoihin liittyvät asiat 
kiinnostavat kovasti, Hussein Al-Zahu kertoi. Hän sai opettajaltaan 
luettelon yrityksistä, jotka ottavat työssäoppijoita. Soitto tuotanto-
päällikkö Juha Sunille toi kutsun haastatteluun ja paikka varmistui. 
Myös opiskelukaveri sai paikan Katsasta. 

Katsassa Hussein työskenteli FMS-valmistuslinjalla. Hän perehtyi 
ammattityöntekijän opastuksella perusasioihin ja oppi vähitellen 
tekemään itsenäisesti erilaisia työtehtäviä. Ammattiopistossa Hussein 
oli työskennellyt CNC-koneella. 

- Tein itsenäisesti esimerkiksi terien asetuksen ja mittaukset, 
mutta varmistin aina työntekijältä, että olen tehnyt oikein, Hussein 
kertoo. Alussa mittaustulokset heittelivät. Kun työntekijä neuvoi 
ammattikikkoja, mittaustulokset parantuivat. 

- On ollut tosi mahtavaa oppia paljon uusia asioita, Hussein 
selittää innostuneena. 

Ammattiopiston opettaja kävi tapaamassa Husseinia ja kysyi töis-
tä ja työpaikalla viihtymisestä. Jakson lopussa työnantajan edustaja, 
opettaja ja Hussein laativat yhdessä yhteenvedon jakson sujumisesta. 

- Koulussa tahti on vähän rauhallisempaa ja tehdään samoja 
kappaleita. Työssäoppimisjaksolla motivaationi on lisääntynyt, koska 

tiedän, mihin tekemäni kappale menee ja miten työni liittyy muiden 
tekemiseen. Tämä on lisännyt vastuuta ja panostusta työhön. 
Haluan, että tekemäni kappale tai laitteen osa toimii. Olen oppi-
nut itsenäisyyttä ja saanut lisää intoa opiskeluun, Hussein kertoo 
kokemuksistaan. Hussein on kiinnostunut tulemaan ensi vuonna 12 
viikon työssäoppimisjaksolle Katsaan.

 -Työkaverit olivat mahtavia ja toisesta välitettiin. Isona minusta 
tulee alan paras koneistaja tai ainakin sellaiseksi tähtään. Voi olla, 
että jatkan opiskelua ja minusta voisi tulla insinööri tai diplomi-
insinööri. 

Työssäoppimisjakso on hyvä rekrytointiväylä 
Tamperelaisella Katsa Oy:llä oppilaitosyhteistyö on osa normaalia 
toimintaa. Katsa on määritellyt asennustöiden ja koneistuksen 
työssäoppimispisteet kullekin vuosikurssille. Koneistuksen työssäop-
pimispisteiksi on valittu hammastuskoneryhmä ja FMS-valmistuslinja. 
Jaksojen kesto vaihtelee 5-8 viikkoa. Vuosittain työssäoppimisjaksoil-
la on noin 20 opiskelijaa.

Yleensä joko opiskelija tai ammattiopiston opettaja ottaa yhteyt-
tä Katsaan ja sopii työssäoppimisjakson toteutuksesta. Jos toimin-
tamalli on opettajalle uusi, hänet kutsutaan tutustumaan taloon ja 
työssäoppimispisteisiin sekä sovitaan käytännön järjestelyistä.

– Kaikki opiskelijat osallistuvat päivän kestävään talon tapoihin 
perehdyttävään koulutukseen. Vasta sen jälkeen siirrytään omaan 
työssäoppimispisteeseen, jossa työparina on kokenut työntekijä, 
kertoo tuotantopäällikkö Juha Suni Katsa Oy:stä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat oppivat Katsan ja työelämän 
perussäännöt. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelijat saavat vaa-
tivampia tehtäviä eri työssäoppimispisteissä. He tekevät itsenäisesti 
esimerkiksi kappaleiden vaihtoja ja mittauksia sekä valvovat koneen 
toimintaa. Työssäoppimisjakson aikana opettaja tapaa jokaisen opis-
kelijan kerran tai pari ja kyselee opiskelun edistymisestä.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa turvaa osaajien saatavuuden
Opetussuunnitelmauudistusta ja tutkintojen modulointia Suni pitää 
hyvänä. 

– Yritykset voivat entistä paremmin vaikuttaa opetuksen 
sisältöön. Valinnaisten tutkinnon osien pohjalta voidaan opettajan 
kanssa yhdessä miettiä, mitä näistä voidaan toteuttaa yrityksen työs-

säoppimispisteissä. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että opiskelija 
hallitsee hyvin kone- ja metallialan perusasiat. 

Työssäoppiminen on Sunin mielestä hyvä uusien työtekijöiden 
rekrytointiväylä. Työssäoppimisjaksojen aikana on mahdollisuus 
tutustua puolin ja toisin. Uusien henkilöiden rekrytoinnissa ja oman 
henkilöstön pätevöittämisessä yritys on hyödyntänyt myös oppisopi-
muskoulutusta. 

– Toivotamme opettajat ja oppilaat tervetulleiksi tutustumaan 
yritykseemme. Olemme järjestäneet mm. rehtoreille työelämään 
tutustumispäiviä sekä esitelleet yritystämme. Ammattiopistoissa 
olemme esitelleet toimintaamme ja ammattejamme, Suni kertoo.

Koneistajaopiskelija motivoitui ja itsenäistyi työssäoppimisjaksolla 

Katsa Oy 
Katsa Oy suunnittelee ja valmistaa voimansiirtotuotteita 
vaativiin sovelluksiin jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet 
huomioiden. Yrityksen tuotteita ovat yksilölliset voimansiirto- ja 
vaihteistoratkaisut sekä hammaspyörät. Pääosaamisalueena 
ovat lämpökäsitellyt, hammashiotut hammaspyörät. Laadun 
takeena on auditoitu toimintajärjestelmä ja ammattitaitoinen 
henkilöstö. 
 Yritys työllistää noin 180 henkilöä. Näistä ammattityönteki-
jöitä on noin 140, pääosin erilaisissa koneistus tehtävissä.

Kuvassa Katsa Oy:n tuotantopäällikkö Juha Suni ja työssäoppija 
Hussein Al-Zahu.



Kone- ja metallitekniikka
Ammattitutkinnot
Hissiasentajan ammattitutkinto 
Hitsaajan ammattitutkinto 
Kaivosalan ammattitutkinto 
Koneenasentajan ammattitutkinto 
Koneistajan ammattitutkinto 
Laivanrakentajan ammattitutkinto 
Levytekniikan ammattitutkinto 
Metallien jalostuksen ammattitutkinto 
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto 
Valajan ammattitutkinto 
Valumallin valmistajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 
Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto 
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Ammattitutkinnot
Automaatioasentajan ammattitutkinto 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
Sähköasentajan ammattitutkinto 
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto 
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto 
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 

Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Ammattitutkinnot
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 

Erikoisammattitutkinnot
Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto

Tietojenkäsittely
Ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 

Erikoisammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 

Teknologia-alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja

Lisätietoja
•	  ammatillinen koulutus:

 – www.teknologiateollisuus.fi/palvelut/koulutus ja osaaminen/ammatillinen koulutus
 – www.koulutusnetti.fi 
 – www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot

•	 työssäoppiminen
 – www.edu.fi/tonet

Teknologiateollisuus ry 
Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki
puhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462
www.teknologiateollisuus.fi


