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Miksi teknologia!
Miksi kone- ja tuotantotekniikka!
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Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma

Teknologia työllistää
Teknologia-
teollisuus työllistää 
suoraan lähes 
300 000 ihmistä 
Suomessa.

noin 30%

Minkälaisissa töissä: 

www.mytech.fi

Suomen työn-
tekijöistä saa 
suoraan tai 
välillisesti 
toimeentulonsa 
teknologia-
teollisuudesta.

Teknologia-yritysten lukuisissa ja 
monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan 
osaamista ja osaajia eri koulutusaloilta ja 
-asteilta teknologian, tuotesuunnittelun, 
tuotannon, hankinnan, oston, myynnin, 
markkinoinnin, talouden, viestinnän, 
ympäristö-vastuullisuuden tehtäviin.

Onneksi yhden ei tarvitse osata kaikkea!

Teknologiayrityksissä pääsee vaikuttamaan 
siihen, millaisessa maailmassa elämme. 
Jo opiskeluaikana – teknologiayrityksissä on 
vuosittain lähes 15 000 kesätyö- ja 
harjoittelupaikkaa opiskelijoille.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat 
teknologia-alalla itsestäänselvyyksiä. 

Ammattiosaaja – erinomainen valinta!

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain 

lähes 30 000 osaajaa.
Heistä noin puolella on korkea-koulututkinto 
ja puolella ammatillinen tutkinto. 
Eniten teknologia-yritykset palkkaavat tekniikan 
ja tietotekniikan osaajia. 

http://www.mytech.fi/
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Teknologiateollisuus – Mahdollisuuksien maailma

Kestävä tulevaisuus & Digi & Laatu       
Kiertotalous on pitkällä teknologiateollisuudessa. Hukkaa ei synny 
ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat 
kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat 
luonnosta saatavat uudet raaka-aineet. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tehokkuus ja vähäpäästöisyys 
on globaali ekoteko. Suomi on maailman edelläkävijä 
vähäpäästöisen teknologian suunnittelussa, tuotannossa ja 
käytössä.

Digitalisaatio on globaali 
megatrendi ja luo ympärilleen 
uusia taitoja vaativia työtehtäviä.

Myös Suomen talouden 
kasvumahdollisuudet liittyvät 
digitalisaatioon.

Valmistava 
teollisuus elää 
digimurroksen 
aikaa: Automaatio, 
robotiikka, IoT …

Käytännössä se tarkoittaa 
sitä, että koneissa ja
laitteissa on älyä - ne 
pystyvät kommunikoimaan 
keskenään. 

Ja laatuun panostetaan 
voimallisesti:

75%
kaikesta elinkeinoelämän 
tuotekehityksestä!
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Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma

Hyvinvointia 
Suomelle.

Teknologiateollisuus 
on Suomen 
tärkein vientiala. 
Teknologiayritykset toimivat 
kansainvälisillä markkinoilla ja 
tuovat Suomeen vientituloja, 
joita ilman emme voi ylläpitää 
hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Teknologiayritysten
300 000 ammattilaista

luovat 50% Suomen viennistä!

Yritysten oppilaitosten pitkäjänteisellä yhteistyöllä 
varmistetaan uusille osaajille hyviä työpaikkoja Suomessa.

Osaava Suomi menestyy



Vetovoimakello yläkouluille
- Tietoa ja kokemuksia 
oppilaille, opettajille ja vanhemmille
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Yläkoulussa oppilaille, opettajille ja vanhemmille

Teknologiayrityksissä pääsee 
vaikuttamaan siihen 
millaisessa maailmassa 
elämme tulevaisuudessa!

7-luokalla: Mitä isona?

TIETOA VALINTOJEN TUEKSI!
• Toiminnallinen opintokäynti, 

esim. Mihin matikkaa 
tarvitaan!

• Tutustumisia opettajien ja/tai 
vanhempien kanssa, esim. 
”Avoimet ovet” AOL:ssa ja 
Yrityksissä, tapahtumatorit …
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Yläkoulussa oppilaille, opettajille ja vanhemmille

Teknologiayrityksissä 
monenlaisia työtehtäviä eri 
tavoilla kouluttautuneille  –
puolella ammatillinen koulutus!
www.mytech.fi

– Tarinoita ammateista

8-luokalla: Tietoa ja kokemuksia
AMMATTIOPPILAITOKSET JA 
YRITYKSET
• Toiminnallisia opintokäyntejä
• Teknologiapäiviä: Ammatit 

tutuiksi yrityksissä + AOL:ssa
kone- ja tuotantotekniikan 
opiskelu

• TET-jaksoja, mm. Tekno-TET
• Vanhempainiltoja
• …

http://www.mytech.fi/
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Yläkoulussa oppilaille, opettajille ja vanhemmille

Ammattiosaaja
- erinomainen valinta!
www.mytech.fi
- Tarinoita ammateista

9-luokalla: Vahvistusta valinnoille!
AMMATTIOPPILAITOKSET
JA YRITYKSET

• Toiminnallisia opintokäyntejä
• TET-jaksoja, mm. Tekno-TET
• Vanhempainiltoja
• Opettajat ja ”lähettiläät” koulu-

käynneille 

• Tutustu työelämään ja tienaa -jaksot

• …

http://www.mytech.fi/
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Yläkoulussa oppilaille, opettajille ja vanhemmille

http://teknologiateollisuus.fi/fi/painopisteet/osaaminen-ja-koulutus/teknologiatiistai
http://teknologiateollisuus.fi/fi/painopisteet/osaaminen-ja-koulutus/teknologiatiistai


Vetovoimakello
ammatti-
oppilaitoksessa
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1. vuosi
Työelämä 
tutuksi

2. vuosi
Työssä
oppiminen

3. vuosi
Valmius
työelämään

Kummiyritykset
Kone- ja tuotanto-
tekniikan opinnoissa
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Vetovoimakello ammattioppilaitoksessa

2. Vuosi
Työssä oppimista

– Teoriaopetuksen ja käytännön 
harjoittelun tiivis yhdistäminen; 
ammatti-identiteetin 
rakentuminen

3. Vuosi
Valmius työelämään

– Ammatillinen osaaminen ja 
työelämävalmiudet; yksilölliset 
ratkaisut

Yritysyhteistyö varmistaa osaamisen
Vahva ammatillinen osaaminen,  
hyvät työelämävalmiudet ja 
kontaktit työelämään –
kummiyrityksen kanssa.

1. Vuosi
Vahvistusta valinnoille –
työelämä tutuksi

– Opintokäynnit yrityksissä, 
yritykset oppitunneille
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Yläkoulu
Teknologia
päivät

1. vuosi
Työelämä 
tutuksi

2. vuosi
Työssä
oppiminen

3. vuosi
Valmius
työelämään

Kummiyritykset
Kone- ja tuotanto-
tekniikan opinnoissa

Työelämä
lähettiläät

Kummiyritystoiminta
Vetovoimatyössä

Linkki: Kummiyritystoiminta -esite

http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/tt_kummiyritystoiminta_aal_070416_ei_eu.pdf


Paljon mahdollisuuksia
uusille osaajille!
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Yläkoulu
Teknologia
päivät

1. vuosi
Työelämä 
tutuksi

2. vuosi
Työssä
oppiminen

3. vuosi
Valmius
työelämään

Kummiyritykset
Kone- ja tuotanto-
tekniikan opinnoissa

Työelämä
lähettiläät

• Vetovoimainen ja työelämän 
tarpeita vastaava kone- ja 
tuotantotekniikan opetus

• Joustavat oppimispolut
• Monimuotoinen oppimisympäristö



Anne Ahkola-Lehtinen
Asiantuntija
Osaaminen ja innovaatiot
anne.ahkola-lehtinen@teknologiateollisuus.fi
044 055 3345

Titta Ruuti
Johtava asiantuntija
Viestintä
birgitta.ruuti@teknologiateollsuus.fi
040 581 8603
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