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Tiivistelmä

Yritysten, oppilaitosten ja osaajien on yhä tärkeämpi luodata systemaattisesti toimintaympä-

ristön yleisiä, asiakastoimialojen ja oman alansa muutostekijöitä. Omatahtoinen yritys, oppilai-

tos tai osaaja tekee valintansa, työstää strategiansa ja sovittaa toimenpiteensä niiden pohjalta.

Tärkeintä on toteutuksen johdonmukaisuus ja ketteryys.

Osaajatarve pysyy lähivuosina korkeana. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat tarvit-

sevansa lähivuosina 4 000 – 5 000 osaajaa vuosittain. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle suurin

tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista osaajista.

Pk-yritykset uskovat kasvuun. Päätoimittajayritykset ulkoistavat edelleen toimintaansa kumppaneil-

leen Suomessa ja ulkomailla. Pk-yritykset uskovat kasvuun. Visionsa mukaan pk-yritykset ottavat yhä enem-

män vastuuta tuotantoprosesseista ja tuoteominaisuuksista. Pk-yritykset arvioivatkin lisäävänsä suhteelli-

sesti eniten tutkimus- ja kehitystehtävissä toimivaa henkilöstöään.

Kilpailuetua tuottava osaamisperusta syntyy usean tekijän summana. Tarvittavan osaamisen taso

nousee kaikissa kone- ja metallituoteteollisuuden tehtävissä. Rekrytoivilta edellytetään lähtökohtaisesti

joko ammatillista - tai korkeakoulututkintoa. Maailmanluokan osaajat tarvitsevat perus- ja substanssi-

osaamisen lisäksi strategista osaamista sekä taitoja ja valmiuksia muutosten hallintaan ja kansainvälisissä

verkostoissa toimimiseen. Maailmanluokan osaajien keskeisin menestystekijä on asenteet.

Verkostoitumisesta tuottavaan toimintaan verkostoissa. Osaamisalueista asiakasosaamisen, auto-

maation, joustavien valmistusmenetelmien ja markkina-alueiden kielitaidon merkitys kasvaa eniten. Ver-

kostoissa on pystyttävä luomaan lisäarvoa asiakkaille, osattava varmistaa oman yrityksen hyöty ja osattava

myös jakaa saavutettua hyötyä. Kilpailuedun saavuttaminen edellyttää vahvaa ja monitahoista johtamis-

osaamista ja kokonaisvaltaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisstrategiaa.

Koulutusjärjestelmässä ja opetuksessa fokus määrästä laatuun. Koulutusalasta ja –asteesta riippu-

en 50 – 80 prosenttia yrityksistä katsoo, että koulutus vastaa hyvin tai erittäin hyvin niiden osaamistarpei-

ta. Oppilaitosten ja korkeakoulujen ohjauksessa on painopistettä siirrettävä aloittajamääristä opiskelijoi-

den valmistumiseen ja siirtymiseen osaavina työelämään. Valmistuneiden määrän tulee vastata työelämän

tarpeita.

Pitkäjänteinen yritysten ja oppilaitosten/korkeakoulujen yhteistyö on kilpailuetutekijä. Koulu-

tuksen lisäarvo yrityksille ja yksilöille syntyy yritysten ja oppilaitosten/korkeakoulujen yhteistyön pitkäaikai-

sessa prosessissa. Vaikka erityisesti tekniikan alalla yhteistyöhön on perinteitä, käyttämättömiä mahdolli-

suuksia on vielä paljon. Kärkiyritysten ja korkeakoulujen välisiä kumppanuuksia tulee edelleen syventää ja

samalla toimivia yhteistyömalleja levittää laajempaan käyttöön. Erityisesti kasvavien pk-yritysten ja kor-

keakoulujen yhteistyötä on vahvistettava.

Suomesta maailman paras innovaatioympäristö. Suomesta halutaan tehdä maailman paras inno-

vaatioympäristö ja osaaminen halutaan nostaa maailmanluokkaan Suomelle tärkeillä elinkeinoelämän

alueilla. Tämä edellyttää, että koko koulutusjärjestelmä on hyvässä kunnossa. Ammattiosaajien saatavuu-

den varmistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen strategia, opetuksen laatuun ja opetustyön arvostukseen

on panostettava ja korkeakoulujen kansainvälistymistä on lisättävä merkittävästi. Aikuis- ja täydennys-

koulutuksen kokonaisuudistus ja yliopistouudistus luovat perustaa myös kone- ja metallituoteteollisuu-

den tulevaisuuden menestykselle.
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Esipuhe

Menestyminen globaalissa toimintaympäristössä ja yhä kiristyvässä kilpailussa asettaa

kaikenkokoisille yrityksille haasteen kehittää osaamista ja innovatiivisuutta ja samanai-

kaisesti toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Kilpailu parhaista osaajista on kovaa. Kilpailu-

edun saavuttaminen ja menestyminen avoimessa maailmassa perustuvat tulevaisuu-

dessa yhä enemmän osaamiseen ja sen määrätietoiseen kehittämiseen.

Opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Kone- ja metallituoteteol-

lisuus 2020 –hankkeessa on selvitetty alan tulevaisuuden osaamistarpeita yrityksissä ja

markkinoilla. Hankkeessa on tarkasteltu kansallisella tasolla sekä alueverkostoissa osaa-

mistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaamista ja käynnistetty toimenpiteitä sen pa-

rantamiseksi. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Teknologiateollisuus ry, Åbo Aka-

demin Corporate Foresight Group ja Teknologiakeskus Hermia Oy.

Yritykset uskovat palvelu- ja tietointensiivisen tuotannon ja tutkimus- ja kehitystoimin-

nan menestymisen mahdollisuuksiin myös Suomesta käsin, jos toimintaympäristön kil-

pailukyvystä huolehditaan. Yritysten, oppilaitosten ja osaajien on yhä tärkeämpää luo-

data systemaattisesti toimintaympäristön yleisiä, asiakastoimialojen ja oman alansa muu-

tostekijöitä. Omatahtoinen yritys, oppilaitos tai osaaja tekee valintansa, työstää strate-

giansa ja sovittaa toimenpiteensä niiden pohjalta. Tärkeintä on ajattelun ja toteutuksen

johdonmukaisuus ja ketteryys. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö nähdään kilpailuetu-

tekijänä, johon halutaan panostaa pitkäjänteisesti.

Lämpimät kiitokset kaikille hankkeen kyselyihin, työpajoihin, haastatteluihin, aluever-

kostojen ja johtoryhmän työhön osallistuneille. Tästä on hyvä jatkaa työtä eteenpäin.

Helsingissä, 26.3.2008

Päivi Castrén

KOMEE´2020 –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja
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1 Johdanto

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 on Teknologiateollisuus

ry:n, Åbo Akademin Corporate Foresight Groupin (CoFi) ja

Teknologiakeskus Hermia Oy:n vuosina 2005 – 2007 toteut-

tama ennakointihanke. Hankkeen toteutukseen on osallistu-

nut joukko yritysten, ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulu-

jen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien edustajia sekä

alue- että kansallisella tasolla. Hanke on toteutettu Euroopan

sosiaalirahaston ja opetusministeriön tuella.

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa ja koota tietoa ja muo-

dostaa eri toimijoiden yhteinen näkemys suomalaiselle kone-

ja metallituoteteollisuudelle kilpailuetua tuovista osaamisalu-

eista ja osaamis- ja osaajatarpeista 2010-luvulle mentäessä.

Tiedon ja yhteisen näkemyksen tuottamisen ohella hankkeen

tavoitteena on ollut käynnistää strategiaprosessi ja toimenpi-

teitä, joilla parannetaan pitkäjänteisesti alan osaamistarpeiden

ja koulutuksen kohtaantoa. Hankkeessa on tämän vuoksi arvi-

oitu, miten kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden

osaamistarpeet ja tämän päivän koulutustarjonta kohtaavat,

ja tunnistettu ydinainekset menestyvän kone- ja metallituote-

teollisuuden osaamisperustan rakentamiselle.

Toimialan muutostekijöiden ja tulevaisuuden osaamistarpeiden

kartoittamisen tukena on hyödynnetty muiden ennakointihank-

keiden tuloksia ja kansainvälistä tutkimusaineistoa (1 – 11).

CoFi ja Teknologiateollisuus ry toteuttivat hankkeen aikana

myös kaksi yrityskyselyä, joiden päätulokset on julkaistu Tule-

vaisuus haastaa osaajat – ja Keskijohdon osaamistarpeet –ra-

porteissa (12 – 13). Yrityskyselyihin vastasi noin 220 ja 250

Teknologiateollisuuden jäsenyritystä vastaavasti.

Osaamistarpeita on tarkasteltu tarkemmin hankkeen aikana

järjestetyissä työpajoissa sekä yhteistyöverkostoissa Lahden,

Oulun, Tampereen ja Turun seuduilla. Yhteistyöverkostojen

toimintaa ovat koordinoineet Koulutuskeskus Salpaus, Oulun

seudun ammattikorkeakoulu, Teknologiakeskus Hermia Oy, Ko-

neteknologiakeskus Turku Oy ja Edumax Oy.  Alueverkostojen

toiminnan tuloksista on kerrottu Kone- ja metallituoteteolli-

suus 2020 –hankkeen alueyhteistyö –raportissa (14).

Aluetason yhteistyöverkostoissa tarkasteltiin myös opetuksen

ja koulutustarjonnan keskeisiä kehittämistarpeita osaamistar-

peisiin vastaamiseksi. Tämän lisäksi CoFi selvitti, miten kan-

sainvälistyminen näkyy oppilaitosten ja korkeakoulujen koulu-

tus- ja palvelutarjonnassa (15). Teknologiateollisuus ry ja Eera

Finland Oy ovat haastatelleet oppilaitosten, ammattikorkea-

koulujen ja yliopistojen edustajia ja selvittäneet haastateltujen

näkemyksiä suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden ke-

hitysvaihtoehdoista, kilpailuetua tuovista osaamisalueista ja sii-

tä, miten koulutusjärjestelmä voi parhaiten tukea kilpailuetua

tuovan osaamisperustan rakentumista.

Tämä on EU-rahoitteisen hankkeen loppuraportti, joka koko-

aa yhteen hankkeen keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-

suositukset. Työtä jatketaan toimenpidesuositusten pohjalta

yhteistyöverkostoissa.

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 –hankkeen toteutus

Toimintaympäristö
Kehityksen ajurit
Osaamis- ja osaajatarpeet

Suomalaisen koulutuksen
kone- ja metallituoteteollisuudelle
kilpailuetua tuottavat tekijät

Osaamistarpeiden vertailu
koulutuksen tarjontaan
alueverkostoissa

Roundtablet ja
kehittämistoimenpiteet
kärkiteemoihin liittyen

Verkostojen
jatkotoimenpiteet

Verkostojen
jatkotoimenpiteet
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Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden vahvimmat bran-

dit ovat tunnettuja maailmanlaajuisesti. Toimialan johtavat yri-

tykset ovat maailmanmarkkinoilla luotettuja kumppaneita ja

osaamiseltaan kansainvälistä kärkeä omilla erikoistumisaloil-

laan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tärkeimmät liiketoiminnan

ja osaamisen verkostot ovat syntyneet kiinteässä yhteydessä

asiakasaloihin. Tällaisia ovat mm. energiaklusteri, meriklusteri,

kuljetus- ja logistiikka-ala, rakennusklusteri, metsäklusteri, kai-

vostoiminta, metallien jalostus, elektroniikkateollisuus ja inst-

rumenttiteollisuus.

2 Kone- ja metallituoteteollisuus tänään

Kone- ja metallituoteteollisuus on teknologiateollisuuden pää-

toimialoista suurin, jos vertaillaan eri päätoimialojen (elektroniik-

ka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metalli-

en jalostus, tietotekniikka-ala) liikevaihtoa ja henkilöstön mää-

rää Suomessa. Kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto

Suomessa vuonna 2007 oli ennakkotietojen mukaan 30,5 mil-

jardia euroa (16). Toimialan yritykset työllistivät samana vuon-

na Suomessa suoraan 145 000 henkeä. Toimialan merkityk-

sestä kansantaloudelle kertoo myös alan yritysten 23 prosen-

tin osuus Suomen tavaraviennistä.

Maailmantalouden kasvun painopiste on viime vuosina ollut

nopeasti kehittyvillä talousalueilla, erityisesti Aasiassa ja itäi-

sessä Keski-Euroopassa. Myös suomalainen kone- ja metalli-

tuoteteollisuus on hakenut kasvunsa näiltä alueilta. Ulkomail-

la sijaitsevien tytäryritysten tuotanto, liikevaihto ja henkilöstö

ovat kasvaneet siinä määrin, että ne lähes kaksinkertaistavat

suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden merkityksen glo-

baalissa tarkastelussa. Ulkomailla tapahtuvan kasvun rinnalla

kone- ja metallituoteteollisuus on kasvanut viime vuosina myös

Suomessa. Suomen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2007 lä-

hes 9 000 hengellä, ja liikevaihto Suomessa kasvoi lähes 15

prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko teknologiateollisuus Kone ja metallituoteteollisuus

60 % Suomen tavaraviennistä 23% Suomen tavaraviennistä

75% Suomen elinkeinoelämän tutkimus- ja 13% Suomen elinkeinoelämän tutkimus- ja
kehitysinvestoinneista kehitysinvestoinneista

54% teollisuuden henkilöstöstä Suomessa 29% teollisuuden henkilöstöstä Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuuden tunnusluvut

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
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Vuonna 2006 Suomessa oli kaikkiaan noin 8 900 kone- ja

metallituoteteollisuuden yritystä. 89 prosenttia yrityksistä työl-

listi alle 20 henkilöä. Yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli

tuolloin noin 70. Yli 250 henkilöä työllistävien yritysten osuus

koko kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärästä tai

liikevaihdosta Suomessa on luonnollisesti suurempi, esim. hen-

kilöstöstä 38 prosenttia.
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Henkilöstö yhteensä 136 200

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
Suomessa yrityskoon mukaan vuonna 2006

Lähde: Tilastokeskus,

Teknologiateolisuus ry

(ennuste, Näkymät

1/2008)

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 1990 lähtien Tilastokeskuksen uusi toimialaluokitus
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Globaali kilpailu ja energiatehokkuus-
vaatimukset muutoksen ajureina
Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 -hankkeessa luodattiin yri-

tysten näkemyksiä globaalin toimintaympäristön kehityssuun-

nista (12). Yritysten näkemykset tukivat pääsääntöisesti avoi-

men maailman skenaariota, jossa liikkeelle panevina voimina

ovat markkinavetoinen kehitys, nopea talouskasvu ja globali-

saatio.

Globaali toimintaympäristö avaa yrityksille mahdollisuuksia

markkinoiden kasvattamiseen ja toimimiseen markkinoiden

lähellä. Yritykset voivat verkostoitua maailmanluokan osaajien

3 Muutoksen ajurit ja kehitysvaihtoehdot

kanssa, henkilöstöä voidaan rekrytoida maailmanlaajuisesti ja

toimintoja voidaan tarvittaessa järjestää uudestaan liiketoimin-

nan globaaleissa verkostoissa.

Globaali pelikenttä ja globaalin rakennemuutoksen jatkumi-

nen lisäävät kuitenkin kilpailua. Osaamisen taso nousee voi-

makkaasti myös nopeasti kehittyvillä talousalueilla. Näiden li-

säksi energian saatavuuteen liittyvät epävarmuustekijät, ener-

giankäytön tehokkuusvaatimukset ja energian käytön säännös-

tely ovat keskeisiä alan kehitystä ohjaavia yleisiä muutosteki-

jöitä.

Liiketoiminnassa muutos lokaalista globaaliin ja
skaalautuvasta aineettomaan
Yhteisten koko toimialaa tai toimialaklusteria koskevien tule-

vaisuudenskenaarioiden vahvuutena on niiden kyky koota taak-

seen resursseja. Monella taholla lukuisien toimijoiden yhdessä

muodostamat näkemykset vahvistavat toisiaan ja muuttuvat

yhteisiksi toimintamalleiksi. Sama piirre voi luonnollisesti kään-

tyä toimijoitaan vastaan, jos monet harhautuvat suuntaamaan

toimintaansa esimerkiksi ennakoitua huomattavasti heikom-

pana toteutuvan muutostrendin mukaisesti.

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 –hankkeen yrityskysely-

jen ja haastattelujen tulokset tukevat näkemystä liiketoimin-

nan muutosprosessista, jossa yritykset siirtyvät lokaalista ja skaa-

lautuvasta globaaliin ja aineettomaan toiminnan viitekehyk-

seen. Liiketoiminnassa korostuvat verkostoissa toimiminen,

”protoilu” ja design, palvelukonseptin luominen ja brandin-

hallinta. Innovaatiotoiminnassa ei enää tyydytä pienten askel-

ten määräsuuntaiseen paranteluun vaan innovaation ituja hae-

taan rohkeammin myös eri liiketoiminta- ja osaamisalueiden

välimaastoista. Innovaatio- ja liiketoimintastrategioiden tavoit-

Yleiset muutostekijät

1. Kova hintakilpailu

2. Kilpailu asiakkaista kiristyy

3. Lisääntyvät energiatehokkuusvaatimukset

4. Markkinoiden, talouden ja operaatoiden sijoittumisen uusjako jatkuu

Liiketoiminnan sisäiset muutostekijät

1. Asiakassuhteet muuttuvat kumppanuussuhteiksi

2. Palvelukomponentin merkitys liiketoiminnassa kasvaa

3. Ympäristönormit ja -lainsäädäntö tiukkenevat

4. Turvallisuustekijät korostuvat

Kone- ja metallituoteteollisuuden kehityksen keskeiset ajurit

Lähde: Sami Leppimäki ja Tarja Meristö, Tulevaisuus haastaa osaajat
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teena on kilpailuedun luominen. Eroja kilpailijoihin pyritään

pikemminkin kärjistämään kuin tasoittamaan. Riskinottokyvyn

ja riskien hallinnan merkitys kasvaa. Tuottavuustarkasteluissa

korostuu tehtyjen työtuntien sijaan se, miten voimavaroja on

käytetty. Tilauskannat ja muut helposti skaalautuvat indikaat-

torit eivät enää riitä kertomaan yritysjohdolle tai yrityksen asi-

akkaalle yrityksen tulevaisuuden potentiaalista ja lisäarvosta,

jota se voi tarjota asiakkailleen ja kumppaneilleen.

EK:n Tulevaisuusluotain-hankkeessa kuvattiin palvelu- ja tieto-

valtaisten tuotteiden palvelukokonaisuutta ja sen liiketoimin-

nan muutosprosessia konetoimittajasta, suorituskykytoimitta-

jaksi ja arvopartneriksi (2). Yrityskyselyjen ja alan opettajien ja

tutkijoiden haastattelujen tulokset osoittavat, että eri toimijoi-

den näkemykset alan megatrendeistä ovat pitkälti samanlaisia

ja vastaavat Tulevaisuusluotaimessa kuvattua muutosproses-

sia.

Yritysten identiteetit, lähtökohdat ja tämänhetkinen rooli ar-

voverkossa poikkeavat toisistaan, ja sen vuoksi sama toimiala-

tason tulevaisuusvisio merkitsee yksittäisille yrityksille erilaisia

kehityspolkuja. Osa suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuu-

den yrityksistä toimii jo tänä päivänä asiakkaidensa arvopart-

nereina globaaleilla markkinoilla. Osa yrityksistä toimittaa yh-

dessä muiden yritysten kanssa asiakkaille tuotteita ja niihin liit-

Skaalautuva, lokaali viitekehys

1. Määräsuuntainen parantelu

2. Teollinen valmistus

3. Rahtityö

4. Konseptoitu toiminta

5. Läsnä oleva

6. Eroja tasoittava

7. Suomen Gummitehdas

8. Työ 1001

9. Varmuus

Liiketoiminnan paradigmamuutos

tyviä elinkaaripalveluita, osan liiketoiminta perustuu tavaratuo-

tantoon. Kaikille yrityksille on kuitenkin entistä tärkeämpää luo-

data systemaattisesti toimintaympäristön yleisiä, asiakastoimi-

alojen ja oman toimialansa muutostekijöitä. Omatahtoinen

yritys tekee valintansa, työstää strategiansa ja sovittaa toimen-

piteensä niiden pohjalta. Tärkeintä on yrityksen ajattelun ja

toteutuksen johdonmukaisuus ja ketteryys.

Aineeton ja globaali viitekehys

1. Ideointi välimaastossa

2. ”Protoilu” ja design

3. Brandinhallinta

4. Palvelukonseptin luominen

5. Verkostossa toimiva

6. Eroja kärjistävä

7. Nokia Connecting People

8. Arvo 1010

9. Riski
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Tulevaisuus löytyy usein pitkän polun päästä, mistä sitä ei osattu edes etsiä

Kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden skenaarioita

Nopeasti unohtuvia kokemuksia     Sinisiä ajatuksia   Maailmankuva laajenee uusille alueille
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Osaajatarve pysyy lähivuosina korkeana
Teknologiateollisuuden TRIO-ohjelma kannustaa komponent-

ti- ja järjestelmätoimittajia ottamaan lisää vastuuta palvelu- ja

tietovaltaisten tuotteiden ominaisuuksista ja tuotannosta, kas-

vamaan ja kansainvälistymään. Menestyvä alihankkija 2015 –

työryhmän näkemyksen mukaan Suomeen tarvitaan 10 – 20

superluokan alihankintayritystä, jotta ne kykenevät hoitamaan

päätoimittajien tuotannon (4).

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 –hankkeen yrityskysely-

jen tulokset osoittavat, että suuret päätoimittajat ulkoistavat

edelleen toimintaansa kumppaneilleen Suomessa tai ulkomailla.

4 Osaamis- ja osaajatarpeet

Kyselyyn vastanneissa suurimmissa yrityksissä Suomen henki-

löstömäärän arvoidaan vähenevän siten, että sen osuus vas-

tanneiden yritysten koko henkilöstömäärästä Suomessa vähe-

nee nykyisestä 47 prosentista noin 35 prosenttiin vuoteen 2020

mennessä. 50–249 henkeä vuonna 2006 työllistävien yritys-

ten joukko arvioi sen sijaan kasvattavansa henkilöstömäärään-

sä Suomessa. Mikäli kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien nä-

kemys toteutuu, vastanneiden yritysten henkilöstöstä 37 pro-

senttia työskentelee vuonna 2020 yrityksissä, joissa henkilös-

töä on 250 – 999. Vastaava osuus vuonna 2006 oli 27 pro-

senttia. Joukosta saattaa hyvinkin löytyä edellä mainittuja su-

perluokan alihankintayrityksiä.

yli 999

250 - 999

50 - 249

alle 50

Kokoluokka
henkilöstömäärän
mukaan

100 %
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70 %

60 %

50 %
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Vastanneet identtiset yritykset, N=207

2006 2020

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärän kehitys
Suomessa yritysten vuoden 2006 kokoluokan mukaan

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa
yritysten vuosien 2006 ja 2020 kokoluokan mukaan

Lähde: Sami Leppimäki ja
Tarja Meristö, Tulevaisuus
haastaa osaajat

Lähde: Sami Leppimäki ja
Tarja Meristö, Tulevaisuus
haastaa osaajat
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Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat rekrytoin-

titarpeen pysyvän lähivuosina korkeana (12, 17). Vaikka hen-

kilöstöään kasvattavat pk-yritykset arvioivat ammattirakentei-

den muuttuvan ja lisäävänsä suhteellisesti eniten tutkimus- ja

kehitystehtävissä ja asiakaspalvelutehtävissä toimivan henki-

löstön määrää, määrällisesti suurin rekrytointitarve kohdistuu

tuotannon ammattilaisiin. Tämä johtuu erityisesti eläköitymi-

sen kasvusta. Kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallien

jalostuksessa tarvitaan vuosittain yli 4 000 ammattiosaajaa.

Myös ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneiden

rekrytointitarpeen arvioidaan pysyvän vähintäänkin nykytasol-

la.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten yhteenlaskettu tut-

kimus- ja kehityspanostus ei viime vuosina ole merkittävästi

muuttunut. Kone- ja metallituoteteollisuus investoi tutkimuk-

seen ja kehitykseen vuoden 2007 ennakkotietojen mukaan noin

prosentin verran alan liikevaihdosta. Yritysten tilinpäätöstieto-

jen mukaan kone- ja metallituoteteollisuuden päätoimittajien

tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit näyttäisivät kuitenkin ole-

van kasvussa. Tästä on osoituksena myös yritysten vahva si-

toutuminen metallituotteet ja koneenrakennus –teeman ym-

pärille muodostettuun strategisen huippuosaamisen keskitty-

mään. Arvoverkon toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että

löydetään toimintamalleja, jotka tukevat kasvuhalukkaiden pk-

yritysten osallistumista innovaatiotoiminnan verkostoihin.

Vuoteen 2020 mentäessä haasteet ja toimintaympäristön epä-

varmuustekijät kasvavat. Erityisesti jo globaaleilla markkinoilla

toimivat yritykset näkevät alan taantuman Suomessa mahdol-

lisena uhkaskenaariona. Osaamisen laatu ja osaajien saatavuus

ovat perusedellytyksiä sille, että ala voi menestyä Suomesta

käsin myös pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön haasteet hei-

jastuvat yritysten arvioon henkilöstömäärän kehityksestä Suo-

messa. Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat Suomen henki-

löstömäärän vähenevän 6 prosentilla vuoteen 2020 mennessä

vuoteen 2006 verrattuna. Vähennys on kuitenkin varsin vaati-

maton, jos sitä verrataan alalta vuosittain eläkkeelle siirtyvien

määrään. Kone- ja metallituoteteollisuudesta siirtyy kahdessa

vuodessa eläkkeelle vastaava määrä henkilöstöä.

Tarve osaajista kasvaa

Teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuinen rekrytointitarve vuoteen 2010
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Lähde: Tilastokeskus, EK

Kilpailuetua tuottava osaamisperusta syntyy
usean tekijän summana
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat tarvitta-

van osaamisen tason nousevan kaikissa tehtävissä. Työn muut-

tuva luonne edellyttää maailmanluokan osaajilta perus- ja sub-

stanssiosaamisten lisäksi valmiuksia muutoksen hallintaan ja

toimintaan verkostoissa. Markkinointi ja myynti, tutkimus- ja

tuotekehitys, tuotanto ja asiakaspalvelut sekä muut yrityksen

prosessit tapahtuvat verkostoissa. Työtä tehdään hajautetusti,

virtuaalisesti ja etätyönä. Työtehtävät ja usein myös työpaikka

muuttuvat aiempaa useammin. Halu oppia uutta, tehdä työtä

tavoitteellisesti sekä positiivinen ja rakentava lähestymistapa

ovat menestymisen peruslähtökohtia. Yritysten, oppilaitosten

ja korkeakoulujen edustajat pitävät asenteita osaamisperus-

tan tekijöistä tärkeimpinä. Tulevaisuudessa tarvittava osaamis-

perusta syntyy usean tekijän summana. Osaamisen tason nos-

taminen voi siis merkitä sitä, että edellä mainittu osaamispe-

rusta on entistä tasapainoisempi tai innovatiivisempi kokonai-

suus, tai jonkin tietyn osaamisen alueen, esim. substanssiosaa-

misen, syvällisempää osaamista.

Tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa kone- ja metallituoteteollisuus tehtävissä

Kilpailuetua tuottava osaamisperusta syntyy usean tekijän summana

5. VERKOSTOT

3. SUBSTANSSIOSAAMINEN
2. PERUSOSAAMINEN

1. ASENTEET

4. TYÖN MUUTTUVA LUONNE

KOMEETTOJEN
MENESTYMISEN
OSAAMISPERUSTA
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Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden useat verkos-

tot ovat syntyneet tuotantoteknologian valmistuksen ympäril-

le. Joustavia valmistusmenetelmiä ja –teknologioita ja auto-

maatioteknologiaa sekä niihin liittyvää osaamista tarvitaan, jotta

komponentti- ja järjestelmätoimittajat voisivat ottaa nykyistä

suuremman vastuun tuoteprosessista ja lisätä toimitusvarmuut-

ta suurten, räätälöityjen tuotantoerien toimituksessa.

Yritysten vastauksista näkyy selvästi se, että uusien liiketoimin-

tainnovaatioiden kannalta entistä tärkeämpänä pidetään muut-

tuvien asiakastarpeiden ymmärtämistä ja asiakaslähtöistä pro-

sessiosaamista. Myös energia- ja ympäristöosaamisen uskotaan

tarjoavan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Energia- ja

ympäristönäkökulmien ja tuotteen elinkaariominaisuuksien ja

-kustannusten merkityksen kasvu mm. lisää materiaalitekno-

logian osaamisen tärkeyttä.

Verkostoitumisesta tuottavaan
toimintaan verkostoissa
Suomalainen kone- ja metallituoteteollisuus on jo tänä päivä-

nä monella tapaa verkostoitunut. Tulevien vuosien haasteeksi

nouseekin se, miten toimintaa verkostoissa voidaan liiketoi-

minnan lähtökohdista tarkasteltuna parantaa. Kehitystarpeet

tulevat viimekädessä verkoston loppuasiakkailta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tuottavuus parani Tilastokes-

kuksen tietojen mukaan 20 prosentilla vuosina 1995–2005.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tuottavuus kasvoi sama-

na aikana yli 260 prosentilla. Teknologiateollisuuden teettä-

mässä tutkimuksessa arvioitiin, että tieto- ja viestintäteknolo-

giaa (ICT) on hyödynnetty vasta vähän tuottavuuden kasvatta-

jana (17). Tutkimuksen mukaan ICT:n tehokas hyödyntäminen

lisää tuottavuutta teollisuudessa erityisesti toimintatapojen

muutosten kautta. Yritykset ja niiden hankintaverkostot ovat

parhaimmillaan saavuttaneet merkittäviä säästöjä panostamalla

tietotekniikkajärjestelmiinsä ja niiden käyttöön. Mahdollisuus

kohdistaa voimavaroja tuottavampaan työhön on merkittävä

kilpailuetu aikana, jolloin nuorten ikäluokat pienenevät ja suu-

ret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. ICT tukee myös verkostomai-

sen toimintamallin jalostamista edelleen. Kone- ja metallituo-

teteollisuus 2020 -hankkeessa tehdyssä yrityskyselyssä ICT:n

hyödyntäminen ei noussut aivan kärkiteemojen joukkoon. Ai-

empien tutkimusten valossa suurelta osalta kone- ja metalli-

tuoteteollisuuden yrityksiä kuitenkin puuttuu kokonaisvaltai-

Liiketoiminta

Asiakasrajapinnan hallinta

Myyntiosaaminen

Hankintatoiminta, asiakastoimitukset, logistiikka

Ihmisten johtaminen

Henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi

Tuotanto

Valmistusmenetelmät ja -teknologiat

Automaatio, mekatroniikka, robotiikka

Tuotannon ohjausjärjestelmät

Teknologia

Materiaaliteknologia

Energia- ja ympäristöteknologia

Tuotekehitys

Käyttäjätiedon hyödyntäminen tuotekehityksessä

Asakkaiden integrointi osaksi tuotekehitysprosessia

T&K -toiminnan hallinta globaalissa toimintaympäristössä

Ympäristönäkökulmien huomioonottaminen

Kumppanuudet

Kielitaito (esim. markkina-alueiden valtakielet)

Monikulttuurisuusvalmiudet ja -taidot

Eri markkina-alueiden kulttuurin erityispiirteiden tuntemus

Neljän kärki
Lähde: Sami Leppimäki ja Tarja Meristö,
Tulevaisuus haastaa osaajat

Yritysten näkemys osaamisalueista,  joiden
merkitys kasvaa eniten vuoteen 2020 mennessä

Merkitystään eniten kasvattavat osaamisalueet:
Asiakkaat, automaatio, joustavat
valmistusmenetelmät ja kielitaito
Yrityskyselyssä selvitettiin yritysten näkemyksiä osaamisalueis-

ta, joiden merkitys kasvaa eniten vuoteen 2020 mennessä. Kär-

keen nousivat osaaminen, jota tarvitaan asiakasyhteistyössä

asiakkaiden roolin korostuessa yritysten toiminnassa, jousta-

viin valmistusmenetelmiin ja –teknologioihin sekä automaati-

on hyödyntämiseen liittyvä osaaminen sekä hyvä kielitaito.
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Lähde: P. Iivanainen, Tamglass

Verkostoissa toimiminen edellyttää kontakteja ja yhteensopivia prosesseja

Lähde: P. Iivanainen, Tamglass
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nen, tulevaisuuteen katsova ICT-strategia. Kone- ja metallituo-

teteollisuuden menestyminen Suomessa edellyttääkin erityistä

panostamista tähän osaamisalueeseen.

Hankintatoiminnan osuus päätoimittajien liikevaihdosta on

usein merkittävä, suuruusluokkaa 60–70 prosenttia. Toimivat

ja tehokkaat yhteistyömallit ovat näin ollen aivan keskeisiä koko

toimittajaverkoston kilpailukyvylle ja liiketoiminnan kannatta-

vuudelle. Perinteisesti ostotoiminta on keskittynyt kaupante-

kohetkeen ja hinnasta, määrästä ja toimitusehdoista sopimi-

seen myyjän ja ostajan välillä. Kun tuotteiden ja palvelujen tuo-

tanto tapahtuu globaaleissa verkostoissa, hankintatoiminnas-

ta tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä asiakas- ja toimittajayri-

tysten kesken, yhteisiä toimintamalleja ja standardeja sekä sel-

keitä pelisääntöjä. Hankintatoiminta kytkeytyy myös aiempaa

vahvemmin yritysten tuotekehitykseen. Toimittajaverkoston

muotoutumisessa painavat luottamuksen lisäksi yritysten va-

linnat liiketoiminnan tulevaisuuden suunnasta. Ne määräävät

kuinka rohkeita kumppanivalintoja yritys tekee.

Liiketoiminnan muutosprosessi konetoimittajasta, suoritusky-

kytoimittajaksi ja arvopartneriksi edellyttää vahvaa johtamis-

osaamista. Verkostoissa on pystyttävä luomaan lisäarvoa asi-

akkaille, osattava varmistaa oman yrityksen hyöty kumppanuuk-

sista ja osattava myös jakaa saavutettua hyötyä. On osattava

luoda toimintamallit avoimelle innovaatiotoiminnalle ja oppi-

miselle ja samanaikaisesti osattava huolehtia yrityksen aineet-

toman omaisuuden suojasta. Johtaminen onkin entistä tär-

keämpi ja monitahoisempi osaamisen laji.

Vahvaa johtamisosaamista tarvitaan paitsi yrityksen ylimmässä

johdossa myös keskijohdossa. Hankkeen aikana tehdyn yritys-

kyselyn mukaan keskijohdolta edellytetään hyviä valmiuksia

sopeutua muutoksiin, yhteistyökykyä ja tulos- ja tavoitehakui-

suutta. Myös vastuualueen menestystekijöiden, tuottavuuden

kehitystekijöiden ja markkinoiden muutosten tunteminen on

tärkeä osa keskijohdon osaamista. Asiakastarpeiden tuntemi-

nen, visiointikyky ja kyky asemoida oma vastuualue ja siihen

liittyvä verkosto osaksi yrityksen muuta toimintaa kasvattavat

niin ikään merkitystään keskijohdon osaamisprofiilissa. Muu-

tosjohtamisen ja henkilöstön motivoinnin ja sitouttamisen mer-

kitys kasvavat yritysten arvion mukaan kaikkein eniten (13).

• Johtaminen ja johdettavana oleminen.
• Asioiden johtaminen.

• Ihmisten johtaminen ja itsensä johtaminen.

• Verkoston johtaminen ja ihmisten johtaminen verkostossa.

• Osaamisen johtaminen. Innovaation johtaminen.
Luovan työn johtaminen.

• Johtaminen epävarmuuden vallitessa. Kriisijohtaminen.
Arvojohtaminen.

• Tulevaisuuden yrityksen, tiimin ja osaajan kolme roolimallia:

Tekijät, soveltajat ja näkijät. Entä johtajat?

Kuuluuko huoli johtamistaidoista oppilaitoksille ja korkeakouluille?

Johtaminen: Keskeisen tärkeä ja monitahoinen osaamisen laji
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Osaajien saatavuus ja maailmanluokan osaaminen ovat perus-

edellytyksiä uusille investoinneille Suomeen, palvelu- ja tieto-

valtaisten tuotteiden tuotannon ja tutkimus- ja kehitystoimin-

nan pysymiselle Suomessa ja sitä kautta Suomen hyvinvoinnil-

le. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten arviot henkilös-

tömäärän kehityksestä Suomessa ovat haasteet huomioon ot-

taen positiivisia. Yritykset ovat luottavaisia sen suhteen, että

koulutusjärjestelmä pystyy uusiutumaan ja vastaamaan toimin-

taympäristön muutoksiin. Niin työelämässä olevien maailman-

luokan osaajien kuin opiskelijoiden keskeisin menestystekijä

on asenteet.

5 Osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten viesti on selvä. Tar-

vittavan osaamisen tason noustessa kaikissa tehtävissä rekry-

toitavilta edellytetään lähtökohtaisesti ammatillista tutkintoa

tai korkeakoulututkintoa. Työn muuttuva luonne ja verkostoissa

toimiminen lisäävät työn haasteellisuutta. Opintojen aikana

hankittu vahva ydinosaaminen tarjoaa perustan ja työkalut

ammattitaidon kasvattamiseen ja selkärangan muutosten koh-

taamiseen ja hallintaan. Kun omaa ydinosaamistaan täyden-

tää ammattien rajapinnoilla tarvittavalla osaamisella, mahdol-

lisuudet ammatilliseen liikkuvuuteen lisääntyvät. Perustutkin-

tokoulutus on elämän kestävän oppimisen perusta. Jatkuva

oppiminen on osa kaikkea työtä. Elinikäisen oppimisen merki-

tyksen kasvu lisää tarvetta hyvin organisoidulle alumniyhteis-

työlle.

Osaamisen, menestymisen ja elämän kestävän oppimisen perusta

Osaamisen
päivittäminenOsaamisen

soveltaminen

Erikoistuminen ja täydentävät
substanssiosaamiset

Läpäisevät menestyjän taidot ja valmiudet

Perusosaaminen

Aikajänne
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YDINOSAAMINEN

TÄYDENTÄVÄT OSAAMISALUEET

YRITYKSEN

TOIMINTA

OPPILAITOKSEN

TOIMINTA

Hankkeen yrityskyselyissä tiedusteltiin yritysten näkemyksiä siitä,

miten hyvin teknillinen ja kaupallinen koulutus vastaavat kone-

ja metallituoteteollisuuden yritysten osaamis- ja osaajatarpei-

ta. Yritysten vastaukset molemmilla koulutusaloilla olivat sa-

mansuuntaisia. Noin 70 prosenttia vastanneista arvioi toisen

asteen ammatillisen koulutuksen vastaavan hyvin tai erittäin

hyvin tarpeitaan. Ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen koh-

dalla vastaava luku oli 75 – 80 prosenttia koulutusalasta riip-

puen. Jatkotutkintokoulutuksen kohdalla prosentti jäi selvästi

alhaisemmaksi. On kuitenkin huomattava, että enemmistö li-

sensiaatteja ja tohtoreita rekrytoineista yrityksistä piti näiden

osaamisen vastaavuutta tarpeisiinsa nähden hyvänä tai erit-

täin hyvänä. Tutkijakoulutuksen mahdollisista välillistä hyötyä

alan kehitykselle ja yritykselle ei osattu arvioida tai sitä ei vas-

taajien mielestä ole merkittävästi. Alhainen prosenttiluku jat-

kotutkintokoulutuksen yhteydessä kertoo näin ollen myös vä-

häisistä kontakteista yliopistotutkijoiden, tutkijaopiskelijoiden

ja vastanneiden yritysten välillä.
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Ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen ollaan

keskimäärin tyytyväisiä. Tulosten valossa on kuitenkin selvää,

että yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä on

entisestään tiivistettävä, jotta tulevaisuuden osaamishaastei-

siin pystyttäisiin vastaamaan.

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaajien
saatavuus
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten rekrytointiongelmat

ovat lisääntyneet ja huoli ammattiosaajien saatavuudesta on

kasvanut. Teknologiateollisuuden arvion mukaan yksinomaan

kone- ja metallialan ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia

tarvittaisiin joka vuosi 1 200 enemmän kuin heitä ammatilli-

sesta koulutuksesta nykyisin valmistuu. Osaajia tarvitaan mm.

automaatio- ja kunnossapitoasentajiksi, levyseppähitsaajiksi,

koneistajiksi ja työnjohtajiksi.

Kone- ja metallialan ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti

hakeneiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana kasva-

nut. Määrä ei kuitenkaan vielä yllä aloituspaikkojen tasolle.

Positiivinen trendi on kyettävä ylläpitämään. Ammatillisen kou-

lutuksen keskeisenä haasteena on kaikin keinoin tukea siitä,

että opintonsa aloittaneet myös valmistuvat ja siirtyvät osaavi-

na koulutustaan vastaaviin töihin. Tilastokeskuksen tietojen

mukaan, vain noin 70 prosenttia kone- ja metallialan koulu-

tuksen aloittaneista valmistuu neljän vuoden sisällä opintojen

alkamisesta. Vastavalmistuneista yli 10 prosenttia on työttö-

mänä. Työelämän osaamistarpeet ja vastavalmistuneiden osaa-

minen tai työpaikat ja osaajat eivät aina kohtaa toisiaan.

Koulutusaste Teknillinen Kaupallinen

Toisen asteen ammatillinen
koulutus 68% 69%

Ammattikorkeakoulujen
perustutkintokoulutus 80% 76%

Yliopistokoulutus 76 % 74%

Jatkotutkinnot
(lisensiaatit, tohtorit) 30% 22%

Lähde: Sami Leppimäki ja Tarja Meristö, Tulevaisuus haastaa osaajat

Koulutuksen vastaavuus kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten tarpeisiin

”Vastaavuus hyvä tai erittäin hyvä” vastanneiden yritysten osuus, %
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Tilanne 4 vuoden jälkeen opintojen aloittamisesta

32%

68%

9%

10%
4%

Opintonsa syksyllä 2001 kone- ja metallialan
ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet (3-vuotinen tutkinto)

Suoritettu tutkinto*

* josta 66% alkuperäisellä opintoalalla

Opiskelee

Töissä
Työtön

Muu

Ei tutkintoa

Lähde: Tilastokeskus

9%

2800

61%

39%

31%

7%
13%

Kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon
vuosina 2001–2005 suorittaneet

Töissä teknologia-
teollisuudessa

Töissä muilla
aloilla

Opiskelee
Työtön

Muu

Muu toiminta

Lähde: Työssäkäyntiennakko, Tilastokeskus

10%

10 580

34% 5%
Kone- ja metallituoteteollisuus Muut päätoimialat

Kone- ja metallialan ammatillisessa peruskoulutuksessa
opintonsa aloittaneiden opintojen eteneminen

Kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon vuosina
2001 – 2005 suorittaneiden sijoittuminen töihin vuonna 2005
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Osaaminen ja
kyvykkyys ja

niiden arviointi

Käytännön vaateet
työelämässä ja ammateissa

Ammatillisen koulutuksen
sisältö ja menetelmät

Tavoitteet

Tutkinnot ja lyhytkestoinen
koulutus

Oppilaitokset

Yritykset/työelämä

Osa
am

ise
n 

ja
 to

im
in

ta
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al
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ke
hi

ttä
m

in
en

 ja
 jo

ht
am

in
en

Rekrytoitavien ja henkilöstön

osaam
istason parantam

inen

Opetuksen ja koulutustarjonnan kehittäminen

Toimintaympäristön ja työelämän muutokset edellyttävät pait-

si yrityksiltä myös oppilaitoksilta ja osaajilta hyviä tuntosarvia

ja ketteryyttä. Jotta nykyistä suurempi osuus ikäluokasta saa-

taisiin osaavana työelämään, tarvitaan erilaisille oppijoille eri-

laisia opintopolkuja. Opiskelijoiden ja opettajien toimivat työ-

elämäkontaktit mahdollistavat osaamisprofiilin räätälöinnin

työelämän tarpeita vastaaviksi opintojen loppuvaiheessa.

Joustavat tutkintorakenteet, koulutustarjonnan modulaarisuus,

oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen

yhdistämismahdollisuudet ja, ennen kaikkea näiden toteutu-

minen käytännössä oppilaitosten arjessa ovat lähtökohtia yk-

silöllisille opintopoluille.

Korkeakouluopetuksen laatu ja maailmanluokan
osaaminen
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset tarvitsevat monen-

laisia osaajia ja monenlaista osaamista. Tarvitaan teknistä, kau-

pallista, teollisen muotoilun, käyttäytymistieteiden ja muiden

alojen osaamista ja osaajia. Yritykset tarvitsevat myös strate-

gista osaamista ja osaajia, jotka kehittävät ja ottavat käyttöön

Työn muuttuva luonne ja osaamis- ja osaajatarpeisiin vastaaminen
edellyttävät koulutusjärjestelmältä hyviä tuntosarvia

Kone- ja metallialan ammatillisen koulutuksen perus- ja näyt-

tötutkintojen perusteet ja tutkintorakenteet mahdollistavat läh-

tökohtaisesti erilaisten osaamisprofiilien rakentamisen. Ratkai-

sevaan asemaan nousevatkin yritysten ja oppilaitosten yhteis-

työn laatu ja toimintamallit, opettajien työelämäkontaktit ja –

tuntemus ja oppilaitosten johtamiseen ja toiminnan ohjauk-

seen liittyvät kysymykset. Tällaisia ovat mm. rahoituksen kan-

nustavuus laatuun, oppilaitosten omistajaohjauksen pelisään-

nöt ja johtamisosaaminen.

toimintamalleja ja johtavat ihmisiä ja yrityksen aineettomia voi-

mavaroja siten, että ne kumuloituvat yrityksen kyvykkyydeksi.

Maailmanluokan strategiseen ja eri erityisalojen osaamiseen

liittyvät oleellisesti tietyt toiminnalliset menestystekijät. Tällai-

sia ovat mm. kansainvälisyys, verkostot, kommunikointi- ja

konseptointitaidot.
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Kolme osaamisen kenttää, joille toiminnalliset menestystekijät muodostavat alustan

1. KAUPALLINEN OSAAMINEN
Laskenta ja talousteoria
Markkinointi ja myynti
Logistiikka ja palvelutalous
Rahoitus
Yrittäjyys
Yritysjuridiikka
Brandinhallinta

2. TEKNINEN OSAAMINEN
Tuotekehitys
Systeemiosaaminen
Tuotanto- ja valmistustekniikka
Hankinta ja logistiikka
Automaatio ja ICT
Energia ja ympäristö
Mekaniikka & materiaalit
Luonnontieteet & matematiikka

3. STRATEGINEN OSAAMINEN
Johtamisosaaminen
Asiakasosaaminen
Yrityksen asemointi kilpailuympäristöön
Liiketoimintamallit ja -prosessit
Verkostotalouden toimintamallit
Ihmisten johtaminen ja rekrytointi
Aineettomien tekijöiden hallinta
Valintojen tekeminen

TOIMINNALLISET
MENESTYSTEKIJÄT
Käyttäjäkokemus
Konseptointi
Kommunikointi
Kansainvälistyminen
Verkostossa toimiminen
Tietojenkäsittely
Luovuus

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 –hankkeessa visioitiin, min-

kälaista osaamista yritysten erilaisissa prosesseissa tarvitaan.

Sen sijaan että olisimme työstäneet yksittäisten osaajien pro-

fiileja, kysyimme, mitä esimerkiksi maailman paras tuotekehi-

tystiimi, myynti- ja markkinointitiimi tai avainhenkilötiimi osaa.

Tarvittavan osaamisen monialaisuus selittää sen, miksi menes-

tyminen edellyttää verkostoissa ja tiimeissä työskentelyä.  Tii-

mien monialaisuus merkitsee myös sitä, että työelämän arvos-

taman osaamisprofiilin voi koota monella eri tavalla ja että sa-

maan tiimiin voi edetä eri koulutusohjelmien ja tutkintojen

kautta.

Insinöörit ja kauppatieteilijät tarvitsevat tulevaisuudessakin

matemaattis-luonnontieteellistä ja kaupallis-taloudellista perus-

osaamista. Maailmanluokan osaamisen tavoittelu on turhaa,

jos kestävä perusta puuttuu. Ensin on hankittava jonkinlaiset

työkalut, jonka jälkeen niitä voidaan soveltaa yritysten reaali-

aikaisissa projekteissa tai eri alojen yhteistyöhankkeissa. Sovel-

taminen auttaa jalostamaan työkaluja edelleen. Ajatus maail-

man parhaasta tuotannon- ja tuotekehitysosaajasta innostaa

korkeakoulujen opettajia ja tutkijoita ja tavoitetasoa on näiltä

osin selkeästi nostettu. Haastattelujen perusteella on vaikeampi

sanoa, miten korkeakouluissa vastataan visioon maailman par-

haasta strategista, myyjästä, aineettomien pääomien mana-

gerista tai yritystalouden osaajasta. Näiden merkitys kilpailu-

etua tuovina osaamisalueina kuitenkin tunnustettiin. Kuuluu-

ko yritysten huoli johtamisosaamisesta tai muista strategisen

osaamisen alueista korkeakouluille? Missä määrin perustutkin-

tokoulutus voi antaa strategisen osaamisen valmiuksia vai pu-

hutaanko tällöin jo aikuis- ja täydennyskoulutuksen mahdolli-

suuksista?

Yritysten ja haastateltujen korkeakoulujen opettajien ja tutki-

joiden mukaan korkeakoulutuksen lisäarvo syntyy korkeakoulu-

jen ja yritysten yhteistyön pitkäaikaisessa prosessissa. Vaikka

erityisesti tekniikan alalla yhteistyöhön onkin jo perinteitä, eri

toimijat ovat yksimielisiä siitä, että käyttämättömiä mahdolli-

suuksia on vielä paljon niin perustutkinto-opetuksessa kuin sen

aikana hankitun osaamisen soveltamisen ja osaamisen molem-

minpuolisen päivittämisen alueella. Tämä koskee myös johta-

mis- ja muiden strategisten osaamisten kehittämistä opintojen

aikana.
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”Maailman paras tuotekehittäjä on luonteeltaan yrittäjä, joka etsii asiakaspinnasta uusia
liiketoimintamahdollisuuksia, tunnistaa mahdollisuuden, analysoi tarpeen suunnitteluraamiksi ja

luo valitun tiimin kanssa kansainvälisen konseptin, tuotteet ja palvelun sekä toimivan ansaintamallin
uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.”

Systeemiajattelu

Yrittäjyys

Kommunikointi

IPR:ien hallinta

Verkoston johtaminen

Optimointi

Ihmisten johtaminen

Käyttäjäkokemus

Kansainvälisyys

Valmistusmenetelmät
ja -teknologiat

Asiakaskeskeisyys

Verkostossa toimiminen

Liiketoiminta ja
innovaatioprosessit

Asiakkuudet

Tekniikan ammattilainen

BrandinhallintaTeollinen muotoilu

Maailman paras tuotekehitystiimi

Elinkaariosaaminen

Kone- ja metallituoteteollisuuden osaamistarpeiden näkökul-

masta korkeakoulutuksen suurimpina haasteina ovat opetus-

työn arvostuksen parantaminen, oppimisen tavoitteellisuuden

lisääminen ja oppivien yhteistyöverkostojen toimintamallien ke-

hittäminen. Meneillään olevilla korkeakoulujen johtamista ja

rakenteellista kehittämistä koskevilla uudistuksilla tulee luoda

edellytykset näihin haasteisiin vastaamiseksi. Korkeakoulujen

on myös tärkeää varmistaa, että johdon, henkilökunnan ja

opiskelijoiden rekrytointia koskevat käytännöt tukevat valitun

vision ja strategian toteutusta.

Korkeakoulut ja pk-yritysten osaaminen
Teknologiateollisuuden tekemän selvityksen mukaan noin 46

prosenttia yrityksistä tekee jonkinlaista yhteistyötä yliopistojen

kanssa ja 66 prosenttia ammattikorkeakoulujen kanssa (17).

Kyselyyn vastasi noin 500 Teknologiateollisuuden jäsenyritys-

tä. Koko teknologiateollisuuteen verrattaessa pienet yritykset

olivat vastaajien joukossa aliedustettuina. Kone- ja metallituo-

teteollisuudessa, jossa valtaosa yrityksistä on alle 20 hengen

yrityksiä, yhteydet korkeakouluihin ovat suurella todennäköi-

syydellä harvinaisempia. Jotta kone- ja metallituoteteollisuu-

den pk-yritysten oma visio kasvusta ja uudesta roolista arvo-

verkossa toteutuisi, tarve yhteistyön lisäämiselle sekä yritysten

kesken että pk-yritysten ja korkeakoulujen välillä on ilmeinen.

Tämä kävi ilmi myös Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 –

hankkeen alueverkostojen työssä.
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Maine

Maailman paras myynti- ja markkinointitiimi

Innostus

Maailman paras avainhenkilötiimi

”Maailman paras myynti- ja markkinointitiimi tuntee asiakastoimialan ja sen avaintoimijat;
hallitsee myyntiprosessin asiakas- ja kumppanuussuhteen luomisesta myyntiin ja asiakas- ja

kumppanuussuhteen pitkäjänteiseen hoitamiseen saakka; tuntee oman tuotteensa, palvelunsa ja
tarjoamansa kumppanuuden kilpailuedut ja ymmärtää kilpailuympäristön toimintaperiaatteet.”

Asiakassuhteen hoitaminen

Hinnoittelu

Myyntiprosessi

Tavoitteellisuus

Mahdollisuuksien näkeminen

Profiili kilpailuympäristössä

Markkinoinnin ammattilainen

Esiintymis- ja neuvottelutaidot
Yritystalous

Brandinhallinta

Tuote- ja toimitusprosessit

Asiakastoimiala ja asiakasnäkökulma

Sosiaaliset taidot

Kansainvälisyys

Suunnan näyttäminen

”Maailman paras esimies on suunnan näyttäjä ja innostuksen luoja, joka saa tiimin näkemään
mahdollisuudet; keskittämään energiansa yhdessä kohti tavoiteltavaa suuntaa; haastamaan valittu

suunta ja tuomaan siihen uusia näkökulmia; arvostamaan toisiaan täydentävää erilaisuutta;
luomaan parhaat pelisäännöt ja toimintamallit sekä työskentelemään määrätietoisesti

ja luovasti yhdessä strategiatavoitteiden saavuttamiseksi.”

Luovuuteen kannustaminen

Kommunikointi

Itsensä toteuttaminen

TavoitteellisuusVerkoston johtaminen

Esimiestyön ammattilainen

Tilannetaju ja tunneäly

Kyseenalaistaminen

Sosiaaliset taidot

Palkitseminen

Uskottavuus ja luottamus

Kannustus

Yritystalous

Kuunteleminen ja kuuleminen
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OLEMASSA-OLEVAT
KONTAKTIT

KAIKKI KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUDEN

YRITYKSET

INNOVATIIVISET JA
KASVUYRITYKSET

OSUUS BKT:STA,
INNOVAATIOSTA,

TYÖPAIKOISTA JNE.

1. LUOTTAMUKSEEN
PERUSTUVA AVOIMUUS

2. KONTAKTIN LUOMINEN
JA YHTEISTYÖN
AIKAANSAAMINEN

Korkeakoulut tavoittavat pienen ja epätyypillisten yritysten joukon

Oulun seudulla yritykset, korkeakoulut ja muut sidosryhmät

ovat perustamassa uustuotekeskusta, jonka tarkoituksena on

koota mikromekaanisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan

voimavaroja ja tukea markkina- ja käyttäjälähtöisesti uuden

kannattavan liiketoiminnan syntymistä. Yhteistyön tavoittee-

na on myös uusien toimintamallien kehittäminen yritysten,

oppilaiden ja opettajien yhteistyölle.

Turun seudulla meriklusterin komponenttitoimittajat ja pää-

hankkijat kehittävät oppimis- ja koulutusrengasta, jolla varmis-

tetaan laatustandardien mukainen osaaminen koko toimitta-

javerkostossa. Osaajapula laajentaa rekrytointikenttää, ja eri

oppilaitoksista ja korkeakouluista Suomesta tai muualta val-

mistuneiden osaajien lähtötasoissa voi olla suuriakin eroja. Tar-

vitaan työkaluja osaamisen arviointiin. Yhteistyössä kehitettä-

vät lisäkoulutusmoduulit soveltuvat myös osaksi tutkintoon joh-

tavaa koulutusta. Voimavaroja jakamalla ja kohdistamalla tar-

peen ja tilauskantojen mukaisesti vähennetään yksittäisen pk-

yrityksen haavoittuvuutta. Yhteistyö ja verkottuminen mahdol-

listavat myös suuremmat investoinnit esim. uusinta teknologi-

aa hyödyntäviin laitteisiin.

Lahden seudun verkostossa mallinnetaan mekatroniikkaklus-

terin osaamispääoman ja osaamisstrategian elementtejä ja sitä,

miten yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteistyöllä

voidaan tukea klusterin osaamisstrategian toteutumista.

Tampereen seudulla eri yhteistyöverkostot ovat jalostamassa

tapaansa toimia karsimalla päällekkäisyyksiä ja tunnistamalla

yhteisiä palvelutarpeita. Alueverkostojen työssä on myös opit-

tu, että lähtötason tai nykytilan – mitä yrityksissä tai oppilai-

toksissa tällä hetkellä osataan tai miten nykyisin toimitaan –

kartoittaminen on tärkeää. Tieto tarjoaa vertailukohdan radi-

kaaleillekin innovaatioille ja tulevaisuusvisioille ja tukee muu-

tosjohtamista.
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Yritykset kohtaavat ammattiosaajien vajeen

AMMATTI-
OSAAJIA

TEKNIKOITA INSINÖÖREJÄ DIPLOMI-
INSINÖÖREJÄ

TRI

AMMATTI-
OSAAJIA

TRIINSINÖÖREJÄ DIPLOMI-
INSINÖÖREJÄ

Henkilöstön tarve yrityksissä (100 %)
ennen
nyt

Jotta suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden kärkiyri-

tykset ja korkeakoulut pärjäisivät kansainvälisessä kilpailussa,

parhaita kumppanuuksia tulee edelleen syventää samalla, kun

toimivien yhteistyömallien soveltamista levitetään nykyistä laa-

jempaan käyttöön. Ammattikorkeakouluilla on nykyisessä kor-

keakoulujärjestelmässämme yliopistoja selkeämpi alueellinen

tehtävä. Millä keinoin ja missä määrin ammattikorkeakoulut

pystyvät tukemaan esimerkiksi kasvuhakuisten kone- ja metal-

lituoteteollisuuden yritysten kasvua komponenttitoimittajasta

järjestelmätason toimijaksi?

Elinikäisen oppimisen merkityksen kasvaessa ammattikorkea-

kouluilla on mahdollisuus profiloitua palvelu- ja tietointensiivi-

sen ammattiosaamisen kehittäjinä. Yritysten erilaiset identiteetit

huomioiva yhteistyö alueen potentiaalisten kasvuyritysten ja

ammatillisten oppilaitosten kanssa tukee tuotannon ammat-

tiosaajien saatavuutta ja laatua sekä heidän osaamisen päivit-

tämistä. Kumppanuus yliopistojen kanssa ammattikorkea-

koulun ydinosaamisalueilla takaa sen, että uusimman tutki-

mustiedon mahdollisia käytännön sovelluksia voidaan ryhtyä

testaamaan lyhyellä aikaviiveellä valikoidun kasvupotentiaalia

omaavan yritysjoukon kanssa.

Yrityksiltä saadun palautteen pohjalta ammattikorkeakoulu-

jen nykyinen profiili näyttäisi painottuvan yliopistojen rajapin-

taan yritysrajapinnan sijaan. Tämä on johtanut selkeään vajee-

seen kone- ja metallialan pk-yritysten ammattiosaamisen ke-

hittämisessä, ammatillisen väylän toimivuudessa sekä pk-yri-

tysten kyvykkyyttä ja menestystä pitkäjänteisesti parantavassa

kehitystoiminnassa.
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Koulutus ja kansainvälistyminen
Suomesta halutaan tehdä maailman paras innovaatioympäris-

tö ja osaaminen halutaan nostaa maailmanluokkaan Suomelle

tärkeillä alueilla. Vision toteuttamiseksi on verkostoiduttava ja

liittouduttava strategisesti Suomessa ja kansainvälisesti. On hyvä

muistaa, että 20 johtavaa kaupunkien innovaatiokeskittymää

tuottaa 1/2 maailman taloudesta, 2/3 kaikista innovaatioista

ja 3/4 koko maailman tieteestä (19). Innovaatioiden, talouden

ja tieteen keskukset löytyvät pääsääntöisesti Yhdysvalloista ja

tietyistä Aasian ja Euroopan maista. Fokusoituessaan ja ver-

kottuessaan tehokkaasti suomalaiset yritykset ja korkeakoulut

voivat muodostaa keskittymän, joka maailmalta käsin tarkas-

teltuna erottuu muista rajallisella määrällä ydinosaamisalueita.

Globaaleissa verkostoissa toimivissa kone- ja metallituoteteol-

lisuuden yrityksissä koko henkilöstö tarvitsee kansainvälistä

osaamista. Kansainvälisyys ja kansainvälinen toiminta tulisikin

olla selkeästi integroitu osaksi koulutusta ja koulujen, oppilai-

tosten ja korkeakoulujen toimintaa. Tällä hetkellä esimerkiksi

valmistuvista insinööreistä ja diplomi-insinööreistä keskimää-

rin vain noin 20 prosenttia osallistuu pitkäkestoisempaan opis-

kelu- tai harjoitteluvaihtoon. IIE:n (International Institute for

Education) tilaston mukaan suomalaisten opiskelijoiden ja tut-

kijoiden määrä Yhdysvaltojen yliopistoissa on viimeisen kym-

menen vuoden aikana laskenut. Myös Venäjän kanssa tehtävä

yhteistyö on vähäistä. Tavoitteeksi Suomessa tulee asettaa, että

kaikki teknologia-aloilta valmistuvat yliopisto- ja amk-insinöö-

rit omaavat valmistuessaan omalle alalleen relevantin ja toimi-

van kansainvälisen kontaktiverkoston. Vuoteen 2015 mennessä

edellä mainittu opiskelijavaihtoon osallistuneiden osuus valmis-

tuneista tulee nostaa vähintään 50 prosenttiin. Varhaisen kan-

sainvälistymisen varmistamiseksi tulisi ottaa käyttöön menet-

tely, joka palkitsee opiskeluaikana käynnistyvän verkostoitu-

misen ulkomaisten kollegojen, yritysten, koulujen ja tutkimus-

laitosten kanssa. Tietyt kriteerit täyttävää kansainvälistä osaa-

mista voitaisiin kuvata ”international”-sertifikaatilla, esim. iDI,

iInsinööri ja iMaisteri. Teknologia-alojen koulutusohjelmia tu-

lee kehittää niin, että vähintään kolmasosaan niistä sisältyy ul-

komailla suoritettava jakso vuoteen 2012 mennessä.

Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 -hankkeen aikana tehtiin

pienimuotoinen selvitys siitä, miten tekniikan koulutusta tar-

joavien ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kansain-

välistyminen ja kansainvälinen toiminta näkyy niiden viestin-

nässä. Selvitys tehtiin google-hakujen että älykkään hakuagen-

tin avulla oppilaitosten kotisivuja tarkastellen. Tarkastelussa

kiinnitettiin huomiota verkkosivujen tuomaan lisäarvoon muulle

viestinnälle, käyttäjälähtöisyyteen, ajantasaisuuteen ja korre-

laatioon todellisen toiminnan (esim. opiskelijaliikkuvuuden)

kanssa (15). Sivuilta löytyi ansiokkaita blogeja vaihtoon osallis-

tuneilta opettajilta ja oppilailta ja hyviä toimintamalleja kult-

tuurien kohtaamisesta kuten kansainvälinen kulttuurikahvila

tai tutkijoiden yö -tapahtumat. Kansainvälistyvän toimintaym-

päristön huomiointi verkkoviestinnässä vaihteli kuitenkin huo-

mattavasti oppilaitosten välillä. Jopa yliopistojen verkkovies-

tinnän käyttäjäystävällisyydessä ulkomaalaisten tutkijoiden,

opiskelijoiden ja alumnien näkökulmasta on huomattavia ero-

ja.

Viime vuosien aikana kone- ja metallituoteteollisuuden yrityk-

set ovat rekrytoineet henkilöstöä erityisesti Baltian maista ja

Puolasta ja jonkin verran myös muista itäisen Keski-Euroopan

maista ja Venäjältä, Ukrainasta ja Keski-Aasiasta. Mikäli glo-

baalin talouden kasvu jatkuu vaikkapa maltillisempanakin, tar-

ve rekrytoida lisää henkilöstöä ulkomailta tulee jatkumaan.

Tämä edellyttää maahanmuuttajataustaiselle väestölle räätä-

löityjen palvelujen, esim. kielikoulutuksen, pikaista lisäämistä

ja eri hallinnon alojen hyvää yhteistyötä.
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Elämän kestävän oppimisen perusta rakennetaan kouluissa

6 Visiosta strategiaksi

Menestyminen globaalissa toimintaympäristössä ja yhä kiristy-

vässä kilpailussa asettaa kaikenkokoisille yrityksille haasteen

kehittää osaamista ja innovatiivisuutta ja samanaikaisesti toi-

mia tehokkaasti ja tuottavasti. Kilpailu parhaista osaajista on

kovaa. Kilpailuedun saavuttaminen ja menestyminen avoimessa

maailmassa perustuvat tulevaisuudessa yhä enemmän osaa-

miseen ja sen määrätietoiseen kehittämiseen.

Yrityksen ja sen kumppaneiden on luodattava toimintaympä-

ristöään systemaattisesti, muodostettava liiketoiminnan visio

ja sitä vastaava kokonaiskuva tulevaisuudessa kilpailuetua tuo-

vasta osaamispääomasta. Kokonaiskuvaa on verrattava käy-

tettävissä olevaan osaamispääomaan. Yritysten ja yritysverkos-

tojen kyvykkyydestä kertoo se, miten hyvin ne onnistuvat käyt-

tämään, kehittämään ja johtamaan osaamispääomaansa, kun

tavoitteet tulevaisuuden osaamispääomalle on asetettu. Läh-

tökohtana on, että tämän hetken osaamispääoma on kartoi-

tettu ja kuvattu käyttökelpoisella tasolla. Palvelu- ja tietointen-

siivisen tuotannon toimittajaverkosto toimintamalleineen on

konkreettinen esimerkki tärkeästä osaamispääoman alueesta.

Mitä konkreettisia tavoitteita asetetaan liiketoiminnan visiolle

yrityksistä toisilleen lisäarvoa tuottavina kumppaneina? Mitkä

ovat hankintatoimen keskeiset menestystekijät ja tehokkaat

toimintamallit tässä visiossa? Miten hankintatoimi tapahtuu

oikeasti nykyisessä liiketoimintamallissa? Miten päästään ny-

kytilasta tavoitetilaan?

Maailmanluokan osaaminen ja osaajien saatavuus edellyttä-

vät, että koko koulutusjärjestelmä on hyvässä kunnossa. Tule-

vaisuuden innovaattorit kasvavat tämän päivän peruskouluis-

sa, ja sieltä käynnistyy myös elämänikäisen oppimisen perus-

tan rakentaminen. Osaamisen laadun merkitys korostuu. Kou-

lutusjärjestelmän eri tasoilla on yhä tarkemmin mietittävä, mi-

hin ja miten käytettävissä olevat voimavarat kohdennetaan.

Sekä korkeakoulukentässä että ammatillisessa koulutuksessa

valmistellaan parhaillaan merkittäviä ja kauaskantoisia uudis-

tuksia. Uudistusten yhteydessä ovat korostuneet johtamista,

toimintamalleja ja rakenteita koskevat muutostarpeet. Näiden

uudistuksen tarkoituksena on luoda edellytykset opetuksen ja

tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja vaikuttavuuden

parantamiselle. Laadun ja vaikuttavuuden painoarvon kasvun

tulee näkyä myös selkeästi oppilaitosten ja korkeakoulujen ra-

hoituksen perusteissa.

Ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen verkostoja ol-

laan kokoamassa vahvemmiksi ja kilpailukykyisimmiksi yksiköik-

si. Tämä koskee myös konetekniikan ja muiden teknologia-

alojen yksiköitä. Kun tarvittavan osaamisen taso nousee kai-

kissa kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten tehtävissä,

myös yritykset joutuvat panostamaan osaamiseen ja verkos-

toon, jossa tärkein kriteeri ei ole fyysinen läheisyys vaan osaa-

misen relevanssi ja taso.
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Suurten koulutusjärjestelmätason muutosten tuloksia voidaan

arvioida vasta pitkällä aikavälillä. Kone- ja metallituoteteolli-

suuden tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta yliopis-

touudistuksen ja aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen hal-

littu toteutus on aivan keskeistä. On kuitenkin monia yhteis-

työmahdollisuuksia, jotka toteutuessaan johtavat sekä yrityk-

siä että oppilaitoksia ja korkeakouluja hyödyntäviin tuloksiin

jo lyhyemmällä aikavälillä.

Jotta peruskoulujen nuoret saavat oikeaa ja monipuolista tie-

toa teknologia-alojen ammateista, niissä tarvittavasta osaami-

sesta ja ammatillisesta koulutuksesta yhtenä vaihtoehtona on

vaikutettava opettajien osaamiseen. Yliopistojen, opetushal-

linnon ja elinkeinoelämän tulee räätälöidä opettajakoulutuk-

seen osio, jossa opettajaopiskelijat perehtyvät toimialan am-

matteihin omakohtaisesti ja monipuolisesti.

Opetushallinnon koordinoimia kone- ja metallialan ammatilli-

sen koulutuksen alueellisia kehittämishankkeita on jatkettava

kolmen vuoden ohjelmalla. Sen aikana opetushallinto, koulu-

tuksen järjestäjien ja oppilaitosten johto ja elinkeinoelämän

edustajat yhteistyössä jalostavat pilottivaiheen aikana työstet-

tyjä ammattiosaamisen aluestrategioita edelleen ja varmista-

vat niiden käytännön toteutuksen ja juurtumisen osaksi oppi-

laitoksen normaalia toimintaa. Strategiaprosessin toimintata-

voista ja yhteisistä tavoitteista on sovittava etukäteen ja mu-

kaan valittava vain alueet, jotka sitoutuvat sovittuihin pelisään-

töihin. Ammattiosaajille suunnattu kone- ja metallialan työn-

johtokoulutuskokeilu tulee käynnistää alueilla, jossa tarve on

suurin. Työnjohtajia tarvitsevat yritykset tulee aktivoida kokei-

lun toteutukseen mukaan heti suunnitteluvaiheesta alkaen.

Elinkeinoelämän ja hallinnon yhteistyönä on valmisteltava ja

käynnistettävä kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yrityksissä

työskenteleville maahanmuuttajataustaisille ammattiosaajille

räätälöity kielikoulutusohjelma.

Kone- ja metallituoteteollisuuden samaan arvoverkkoon kuu-

luvien yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee

käynnistää yhteistyössä hankintatoimen kehittämishanke, jonka

tavoitteena on maailmanluokan hankintatoimen osaaminen.

Korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja opetushallinnon tulee val-

mistella toimintamallit ja kannustimet varhaisen kansainvälis-

tymisen varmistamiseksi. Jo opiskeluaikana käynnistyvää ver-

kostoitumista ulkomaisten kollegojen, yritysten, koulujen ja tut-

kimuslaitosten kanssa on lisättävä merkittävästi.
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