
Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu 
”Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla” 
-hankkeessa vuosina 2012-2014
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Kummiyritystoiminta on 
pitkäjänteistä yhteistyötä 
yritysten ja oppilaitosten välillä, 
peruskoulusta ammatilliseen  
koulutukseen ja työelämään.   
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Työelämä

3. vuosikurssi

2. vuosikurssi

1. vuosikurssi

8.–9. luokka

Ammattiosaajana teknologiayrityksessä
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Ammatillisen osaamisen vahvistaminen 
– Yksilölliset koulutusratkaisut

Ammatti-identiteetin rakentaminen 
– Työssäoppiminen

”Hyvä valinta” 
– Kummiyritys jokaiselle aloittavalla luokalle

”Siitä ei voi innostua, mistä ei tiedä mitään!” 
– Teknologia-alan työt tutuksi

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta



Tulevaisuudessakin tarvitaan ammattiosaajia

Innostaminen teknologia-alalle 
Teknologiateollisuus ry ja teknologiayritykset toteuttavat Teknologiapäiviä peruskoulun 9-luokkalaisille. 

Tämä toiminta lisää koululaisten kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen ja teknologia-alan töihin  

yrityksissä. Peruskoulun ja ammatillisen oppilaitoksen opettajat tekevät yhteistyötä. 

 

Työelämän tarpeita vastaava ammatillinen osaaminen
Opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista vahvistetaan vuosikurssien 1.–3. aikana  

kummiyritystoiminnalla. Eri toimintamalleja otetaan käyttöön yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä,  

jossa opiskelijat ovat toiminnan keskiössä. Yritykset vahvistavat keskinäistä yhteistyötään ja saavat  

tarvitsemiaan osaajia sekä vaikuttavat koulutussisältöjen työelämälähtöisyyden lisäämiseen.  

Teknologiateollisuus ry:n yhteyshenkilöt: 
Kummiyritystoiminta: Anne Ahkola-Lehtinen, 044 055 33 45 

Teknologiapäivät: Pirkko Pitkäpaasi, 040 569 24 85  

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi



Kummiyritystoiminta ja yläkoulut

”Siitä ei voi innostua, 
mistä ei tiedä mitään!”
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Peruskoulun 8. ja 9. luokka
Konetekniikan opiskelu ja valmistuneille aukeavat työpaikat  

kiinnostaviksi koululaisille. Kohderyhmänä konetekniikasta/koneista  

ja laitteista kiinnostuneet oppilaat. 

Teknologiapäivä
•	 Opintokäynti teknologia-alan yrityksessä, max 1 tunti 

- Yritykseen ja sen nuoriin konetekniikan osaajiin tutustuminen

•	 Opintokäynti	ammattioppilaitoksessa 

- Miten opiskelemaan konetekniikkaa?  

- Konetekniikan opiskelijoiden tarinat 

- Konetekniikan opiskeluun tekemällä tutustuminen



Yksilölliset opintopolut

Kummiyritystoiminta ja ammatillinen koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla on vahva  
ammatillinen osaaminen sekä hyvät työelämävalmiudet 
ja kontaktit työelämään.

•	 Valmistuneiden	osaamisen	taso	paranee	ja	vastaa	työelämän	

osaamistarpeita

•	 Opinnot	etenevät	ja	tutkinto	suoritetaan	määräajassa

•	 Oppilaitosten	ja	yritysten	yhteistyö	tiivistyy	ja	opiskelijoiden	

kontaktiverkosto yrityksiin vahvistuu
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Valinnan	vahvistaminen

Kummiyritys jokaiselle aloittavalle luokalle
Vahvistetaan	opiskelijan	valintaa,	sitoutetaan	ja	tehdään	yritykset,	 

työt ja ammatit tutuiksi ja haluttaviksi.  

Kummiyritykset
•	 1. opintokäynti 

toimitusjohtaja tai tuotantopäällikkö esittelee teknologiayritysten  

monipuolisia työmahdollisuuksia ja yrityksessä työskentelevä  

nuori työntekijä kertoo omasta työtehtävästään ja  

siihen tarvittavasta koulutuksesta 

•	 2.	opintokäynti 
perehtyminen kokeneen ammattiosaajantyöntekijän työhön,  

1-2 päivää opiskelun sopivassa vaiheessa – motivoi yhdistämään  

teoriaopiskelua käytännön työtehtäviin 
Erinomainen valinta!

Yläkoulu 
8.–9. lk 

Teknologia-
päivät

3. vuosikurssi
Valmius  

työelämään

2. vuosikurssi
Työssä  

oppimista

”Työelämä- 
lähetit”

1. vuosikurssi
Valinnan  

vahvistaminen

Kummiyritykset
teknologia-alojen

ammatillisissa 
opinnoissa



Työssä oppimista

Oma asenne ratkaisee! 

Teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun tiivis 
yhdistäminen; ammatti-identiteetin rakentuminen
Ammatillisen osaamisen vahvistaminen työssäoppimisjaksoilla ja yksilöllisiä 

oppimispolkuja rakentamalla. Oppilaitoksesta suunnitelma osaamisen  

kehittämiseen työpaikalla. 

Kummiyritykset
•	 Opintokäynnit täydentävät opintojen syventymiskohdetta  

ja perehdytystä työelämän sääntöihin

•	 Työssäoppimisjaksoilla ammatillinen osaaminen kehittyy  

ja opiskelijan ammatti-identiteetti vahvistuu  

•	 Yritysjohto osallistuu oppilaitoksessa opetuspäivään, teemoina  

esim. laatu- ja turvallisuusasiat (opetusta myös englannin kielellä) 
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