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1. Kone- ja metallialan vetovoima?
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Hakijat
2017 2018 2019

1. 53 69 58
2. 80 69 57
Yo (1. ja 2.) - - 5

Aloituspaikat
2017 2018 2019

Po 192 180 162
Yo - - 18



1. Kone- ja metallialan vetovoima?

Teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä.

Mistä ja miten?

- maahanmuutto, naiset, alan vaihtajat?

- koulutus

Osaavan työvoiman saanti tulee olemaan jatkossa merkittävä ongelma

Tästä ongelmasta ei kärsi yksinään valimot, vaan koko teknologiateollisuus

Annetaanko alasta totuudenmukainen kuva?

”Ei kiinnosta: liikaa pitäisi tietää ja osata, eristäytyminen muista, fyysinen työ ja liikunta vähenee, 
elämästä tulee haasteetonta, stressin määrä mahdollisesti lisääntyy ja lisäksi se saattaa korostaa 
eriarvoisuutta” Poika, EteläSuomi 
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2. Valimoalan koulutuksen tulevaisuus

1. Valimoalan koulutusta ei ole lopettamassa Suomesta

2. Valimoinstituutin palvelut ja brändi on tarkoitus säilyttää koulutuspalvelujen osalta

3. Tätä varten toteutetaan Valimoalan strategiahanke:

a) Tavoitteena on tarjota alan koulutusta yrityksissä työelämälähtöisesti

b) Vuoden 2019 keväällä toimintamallia kehitetään ja toimintaa käynnistetään 
valimopaikkakunnilla. (osaamiskartoitus, koulutuspilotit ja kouluttajaverkosto). 
Mukana Valimoinstituutin lisäksi myös paikallisia ammatillisia oppilaitoksia.

c) Vuoden 2019 aikana tuotteistetaan alan yrityksistä kootut osaamistarpeet 
koulutuskokonaisuuksiksi ja luodaan valimoalan koulutustarjotin, valmistellaan 
etäopetusmateriaaleja (mm. ValuAtlas, Moodle, verkkoluennot, materiaali jne.)

d) Rahoitus hankkeelle 80.000 €
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3. Valimoalan koulutus NYT
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4. Valimoalan koulutus JATKOSSA
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4. Valimoalan koulutus JATKOSSA

1. Valimoalan koulutusta ei olla lopettamassa Suomesta

2. Koulutusta suunnitellaan entistä enemmän tarpeeseen ja otetaan huomioon erityispiirteet

3. Koulutusta pitää olla saatavilla paikkaan ja aikaan katsomatta

4. Enemmän yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen välillä

5. Enemmän yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä

6. Valua käyttävää teollisuus huomioitava tarjonnassa (esim. suunnittelijoille suunnattu 
koulutus)

7. Olisiko mahdollista perustaa alan koulutusta ohjaava työryhmä?
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29.3.2019

Department of Mechanical Engineering

Valimoalan koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

• Aalto-yliopiston Konetekniikan maisterivaiheen koulutuksessa on 

tarjolla enää yksi suoraan valamiseen liittyvä kurssi - Advanced 

Casting Technology

• Aalto ARTSin Kuvanveiston yksikön kanssa on meneillään

varsin laaja yhteistyö. Opetusta annetaan kahdella valamiseen

liittyvällä kurssilla

• Lisäksi professori vierailee luennoimassa useilla Aallon tuotanto-

ja materiaalitekniikan kandi- tai maisterivaiheen peruskursseilla

• Diplomitöitä tehdään professuuriin 2-7 kpl/vuosi. Väitöstöitä

tehdään yksi joka toinen vuosi.

• Professori opettaa valimotekniikkaa myös Tampereen

Yliopistolla (ex TTY) ja satunnaisesti ammattikorkeakouluissa ja 

yrityksissä

• Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tai Oulun yliopistossa

valimotelniikkaa ei opeteta.

• Ammattikorkeakouluista opetus on satunnaista.


