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Esipuhe
Opetushallitus on uusinut ammatillisten tutkintojen perusteet. Uudistuksen lähtökohtana on ollut ammatillisen osaamisen vahvistaminen, tutkintojen työelämälähtöisyys ja joustava sopeuttaminen alueellisiin tarpeisiin. Tutkintojen perusteiden pohjalta ammattiopistot laativat oppilaitoskohtaisia opetussuunnitelmia, joita päivitetään tarpeen mukaan.
Uudistuksen myötä yritysten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvä
jousto antaa yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa tulevien työntekijöidensä osaamiseen. Yritys-oppilaitosverkoistoissa voidaan täsmentää opetussuunnitelmien sisältöä, kehittää uusia oppimismenetelmiä
ja rakentaa tutkintojen sisältämistä valinnaisista tutkinnon osista työelämän tarpeita vastaavia kokonaisuuksia.
Yritys-oppilaitosyhteistyön keskeisinä yhteistyömuotoina ovat työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä oppimisympäristöjen rakentaminen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään
20 opintoviikkoa työssäoppimista. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jolla varmistetaan tulevilla työpaikoilla vaadittava ammattitaito. 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.
Tähän julkaisuun on koottu hyviä käytänteitä siitä, millä tavoin yhdessä on laadittu toimintamalleja työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi työpaikalla olevissa oppimisympäristöissä
tai valituissa työpisteissä.
Julkaisun on laatinut asiantuntija Marja-Terttu Tanttinen Teknologiateollisuus ry:stä.
Lämpimät kiitokset kaikille haastatelluille, jotka ovat ansiokkaasti auttaneet tämän julkaisun syntymisessä.
Helsingissä tammikuussa 2014

Mervi Karikorpi
Johtaja
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Yhteenveto
Julkaisu yritysten ja oppilaitosten hyvistä käytänteistä on syntynyt haastattelujen pohjalta. Se sisältää
esimerkkejä erilaisista yhteistyömuodoista, jotka koskevat erityisesti kone- ja metallialan ammatilliseen
koulutukseen liittyvää työssäoppimisen systematisointia ja yhteisiä oppimisympäristöjä. Useiden yritysten
kohdalla on kuvattu myös muuta yhteistyötä, jota tehdään peruskoulujen ja lukioiden sekä ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopistojen kanssa. Haastatteluissa on käsitelty myös
yrityksen kilpailukykyä parantavia tekijöitä, tarvittavaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa.
Haastatelluille yrityksille on luonteenomaista innovatiivisuus, ketteryys ja kannustavuus. Yritysten johdon
tahtotilaa kuvaa henkilöstön osaamiseen panostaminen ja monitaitoisuus. Johto on myös asettanut
työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja muulle yritys-oppilaitosyhteistyölle selkeitä tavoitteita. Yhteistyötä
kuvaa suunnitelmallisuus, yhdessä sopiminen ja pitkäjänteisyys.
Hyvät käytänteet -julkaisuun on koottu erilaisia malleja yhteistyön monimuotoisuudesta. Näitä ovat
yritysten perustama yhteistyöyritys osaajien kouluttajana, yritysten ja oppilaitosten alueelliset verkostot
osaamisen kehittäjänä, monikansallinen yritys yhteistyökumppanina ja yhteistyö yli oppilaitosrajojen
yrityksen perustamassa Training Centerissä. Pk-yritysten ja ammattiopistojen yhteistyössä korostuu se,
miten moninaisesti työssäoppimista voidaan toteuttaa.
Julkaisun lopussa esitetään johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia tekijöistä, jotka ovat tärkeitä toimivassa ja tuloksellisessa yhteistyössä. Näitä ovat muun muassa erilaiset tavat ja sisällöt tiivistää yhteistyötä, oppilaitosten oman osaamisen kehittäminen sekä odotukset erityisesti työssäoppimiseen liittyvälle
yhteistyölle.
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TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS OY

1. Yhteistyöyritys osaajien kouluttajana
Tampellan Teollisuusoppilaitos Oy on ammatillinen kone- ja metallialan erikoisoppilaitos. Se järjestää alan tarpeisiin liittyvää jatkokoulutusta henkilöille, jotka ovat valmistuneet ammatillisesta
peruskoulutuksesta. Sen omistajina ovat omilla aloillaan maailmanlaajuisesti tunnetut yritykset
Metso Minerals Oy, Metso Power Oy, Sandvik Mining and Construction Oy ja AGCO Power Oy.

1.1

Yritysyhteistyö takaa koulutuksen tehokkuuden

Tampellan Teollisuusoppilaitoksen toiminta-ajatuksena on
kouluttaa kone- ja metallialan tarpeiden mukaisia osaajia. Tavoitteena on tehokas ja tuloksellinen oppiminen sekä henkilöstön ja oppilaiden työtyytyväisyys ja sitoutuminen laatuun.
- Koulutustarjontamme perustuu vahvaan yrityselämän
ja sen tarpeiden tuntemukseen sekä ammattitutkintojen
perusteisiin. Tavoitteenamme on osaamispääoman tuottaminen omistajillemme, kertoo oppilaitoksen rehtori Marko
Kankaanpää.
- Panostamme erityisesti koulutuksen ja tarjonnan laatuun,
joustavuuteen, strategiseen kumppanuuteen, palveluliiketoimintaan ja osaavaan henkilöstöön. Tahdomme olla alueen
halutuin ja laadukkain keskiasteen kone- ja metallitekniikan
jatkokouluttaja, Kankaanpää jatkaa.
Teollisuusoppilaitoksella on koneenasentajan ja koneistajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeus.
Se järjestää konepajakoulutusta koneenasentaja-, koneistaja- sekä levyseppälinjoilla. Näiden lisäksi järjestetään tarpeen
mukaan työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja lyhytkursseja
omistajayhtiöiden henkilöstön tarpeisiin.

Täsmäkoulutuksella koneenasentajiksi
Koneenasentajien jatkokoulutus on oppilaitoksen keskeisin
toiminta-alue. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöyritysten kanssa. Tällä varmistetaan yritysten edellyttämän
ammattitaidon saavuttaminen.
- Haemme koulutukseen kone- ja metallialan töistä kiinnostuneita pirkanmaalaisia. Eduksi on ammatillinen koulutus metalli-, kone-, sähkö- tai ajoneuvolinjalta. Myös muu
ammattikoulutustausta ja/tai työkokemus voi tulla kyseeseen,
Kankaanpää kertoo.
Koulutushaussa Tampellan Teollisuusoppilaitos valitsee hakemusten ja haastattelujen perusteella koulutettavan ryhmän
kullekin yritykselle. Sen jälkeen osakasyrityksen yhteyshenkilö
valitsee joukosta omaan yritykseen tulevat opiskelijat.
Koneenasentajakoulutus toteutetaan vuorotellen oppilaitoksessa ja ohjattuna työharjoitteluna valitussa yrityksessä.
Alla on kuvattuna koneenasentajakoulutuksen vuosikurssisuunnitelma, jossa koulutuksen kesto on 2 x 8 kuukautta.

Koneenasentajakoulutus
1. vuosikurssi, 8 kk

2. vuosikurssi, 8 kk

1 2 3 4 5 6

Työssäoppiminen 7

1. Yleisosio
2. Koneenasennus
3. Ohjaus- ja automaatiotekniikka
4. Hydrauliikka
5. Osien valmistus,
tuotannonohjaus
6. 2. vuosikurssin tavoitteiden asettaminen
Opiskelijat Riku Luoma (vas.) ja Juuso Peltoniemi (oik.) kuuntelevat
ammatinopettaja Heikki Tiisanojan oppeja hitsauksesta.
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Työssäoppiminen
• tiimityö
• osastolla tehtävien
töiden hallinta
• osa ammattitutkinnosta
7. Ammattitutkinnon
suorittaminen

Koulutuksen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä työssäoppi
misyritykseensä.

METSO MINERALS OY

1.2 Näyttöympäristö ja näyttöjen toteutus
Metso Minerals Oy on rakentanut Tampereen tehtaalle
näyttöympäristön, jossa voidaan harjoitella ja opiskella
koneenasentajan ammattitutkinnon suorittamiseen vaadittavia taitoja. Koneenasentajan ammattitutkinto muodostuu
seuraavista moduuleista:
Mekaniikka (pakollinen)
Yleistaidot (pakollinen)
Ohjaus ja automaatio (pakollinen)
Keskusvoitelu (valittu)

Näyttöympäristön rakentamisessa on käyty läpi koneenasentajan ammattitutkinnon perusteet ja osaamisen kriteerit.
Sen pohjalta on katsottu, mitä tutkinnon osia voi opetella ja
harjoitella aidossa työympäristössä sekä harjoittelun jälkeen
näyttää oma osaamisensa.
Näyttöympäristöön on laadittu neljä vaihtoehtoista
polkua, joita noudattaen tutkinnon suorittajat tekevät eri
työvaiheita osastoilla. Opiskelijat saavat tutustua kaikkiin
tehtaan eri työnjohtoalueisiin ja pystyvät näin hahmottamaan
kokonaisvaltaisesti koneiden valmistusprosessin. Työvaiheet
kytkeytyvät tutkinnon osiin ja niitä täydennetään tarvittaessa.
Polkujen rakenne on joustava ja elää työtilanteen mukaan.

Hydrauliikka (valittu)

Metso Minerals kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuusasioihin.
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Metso Oy: Vaihtoehtoiset polut tutkinnon suorittamiselle

Koneenasentajan ammattitutkinto

Peruskone (Laakerityö)

Peruskone (Laakerityö)

Hydrauliikka (Osanäyttö)
Speed Line tai
Louhoslaite

Hydrauliikka (Osanäyttö)
Speed Line tai
Louhoslaite
Hydrauliikka (Putkisolu
Täydennysosa)
Ohjaus ja Automaatio
Speed Line tai
Louhoslaite
Hihnanasennus
(Speed Line)
Keskusvoitelu (Koulu)
Yleistaidot
(Koulu ja tuotanto)

Hydrauliikka (Putkisolu
Täydennysosa)
Ohjaus ja Automaatio
Speed Line tai
Louhoslaite
Keskusvoitelu (Koulu)
Yleistaidot
(Koulu ja tuotanto)

Louhoslaite
Osanäyttö tai Proto
Mekaniikka

Putkisolu (Lisänäyttö)
Peruskone
Mekaniikka (Lisänäyttö
Laakerointi)
Louhoslaite
(Hydrauliikka
Osanäyttö)
Putkisolu (Hydrauliikka
Lisänäyttö)
Louhoslaite (Ohjaus ja
Automaatio)
Hihnanasennus (Speed
Line)

Mekaniikka
(Pakollinen)
Yleistaidot (Pakollinen)
Ohjaus ja Automaatio
(Valittu)

Speed Line
(Hydrauliikka
Osanäyttö)

Keskusvoitelu (Koulu)

Peruskone (Mekaniikka)

Moottori (Mekaniikka
Osanäyttö)

Speed Line (Ohjaus ja
Automaatio)
Moottori (Mekaniikka
Osanäyttö)
Peruskone (Lisänäyttö
Laakerointi)
Hihnanasennus
(Speed Line)
Keskusvoitelu (Koulu)
Yleistaidot
(Koulu ja tuotanto)

Yleistaidot
(Koulu ja tuotanto)

Keskusvoitelu (Koulu)
Hydrauliikka (Valittu)
Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

Yritys on kouluttanut joka pisteeseen työpaikkaohjaajat
ja näyttöjen vastaanottajat. Polun jokaisesta vaiheesta on
dokumentoitu kuvaus kyseisen vaiheen sisällöstä. Järjestelmän laadukas toteuttaminen edellyttää koko organisaation
sitoutumista.
Tutkinnon suorittajille laaditaan Tampellan Teollisuusoppilaitoksen kanssa henkilökohtaiset työssäoppimissuunnitelmat
ja aikataulut. Sen mukaan opiskelijat käyvät läpi valittua
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opintopolkua. Suunnitelman toteutus on ohjattua ja tavoitteellista. Tutustuminen näyttöympäristöön, jossa eri työvaiheiden harjoittelu- ja opiskeluvaihe kestää yleensä kahdeksan
kuukautta. Sitä seuraa myös kahdeksan kuukauden mittainen näyttöjakso, jonka aikana osaaminen näytetään todellisissa työtehtävissä. Näyttökoetta seuraavat ja arvioivat
työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat.

Metso Minerals rekrytoi pääosan ammattiosaajista joko
Tampellan Teollisuusoppilaitoksen yhteistyön kautta tai suoraan ammattiopistoista valmistuneista. Tavoitteena on erityisesti asennustöissä moniosaaminen, jota varmistetaankin juuri polkujen avulla. Osaamiselle asetettavia muita vaatimuksia
ovat alihankkijoiden globaali teräsrakennusosaaminen ja
näiden laadun varmistaminen sekä englannin kielen taito niin
suunnittelijoilla kuin asentajilla.

Metso Mineralsin ja oppilaitosten yhteistyö
Yrityksessä on jatkuvasti työssäoppijoita, vuosittain noin
40. Tämän lisäksi otetaan peruskoululaisia tutustumaan
työelämään. Vuosittain noin 25 opiskelijaryhmää käy
tutustumassa yritykseen.

Työssäoppimisen kehittäminen
Metso odottaa ammattiopistoilta
• työssäoppimisen systemaattisuutta, selkeitä pelisääntöjä ja työssäoppimisen tavoitteiden avaamista
yrityksille
• opetussuunnitelman ja sen mahdollistamien joustojen
hahmottamista yrityksen yhteyshenkilöille
• vuorovaikutuksen lisäämistä opettajien ja yrityksen
yhteyshenkilöiden välillä, jotta tiedetään, mitä oppilaitoksessa opetetaan ja mihin yrityksen työpisteisiin
opiskelijoita voidaan sijoittaa.

Metso Minerals innostaa henkilöstöään osaamisen
kehittämiseen
Metso Mineralsissa henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen on yksi keskeinen kilpailuvaltti. Yrityksen johto haluaa
panostaa merkittävästi työn ohessa tapahtuvaan opiskeluun.
Sitä auttaa myös se, että yrityksessä on kaikenikäisiä ihmisiä.
Nuoret voivat oppia kokeneemmilta ja päinvastoin. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien muuttuessa tarvitaan jatkuvaa
kehittymistä ja oppimista.
Yrityksen henkilöstön keskuudessa on otettu erilaiset
opiskelun kannustemuodot innostuneesti vastaan. Jokainen
on vastuussa omasta osaamisestaan ja työnantajan tehtävänä
on kannustaa uuden osaamisen hankkimisessa. Myös yrityskulttuurin ja ilmapiirin on oltava sellaisia, että ne innostavat
ihmisiä oppimaan ja kehittämään itseään.
Yritys kannustaa henkilöstöään tutkintotavoitteiseen
opiskeluun monin tavoin. Esimiehiä on esimerkiksi tuettu
suorittamaan johtamisen erikoisammattitutkintoja ja tiiminvetäjiä tekniikan erikoisammattitutkintoja. Myös väitösten
suorittamista tuetaan. Työntekijät voivat työn ohella opiskella
esimerkiksi insinööriksi tai solmia oppisopimuksen.
Virallisen tutkinnon suorittamisesta palkitaan stipendillä.
Työntekijöillä on oikeus käyttää 20 päivää vuodessa tutkintotavoitteiseen opiskeluun, mikäli se liittyy jollain tavoin
yrityksen liiketoimintaan ja opiskelusta hyötyy sekä opiskelija
että työyhteisö. Lisäksi yritys korvaa tutkintoon liittyviä opiskelukustannuksia.
Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi yritys järjestää
henkilöstölleen paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mm. lyhytkursseilla, mentoroinnilla, työkierrolla tai
opintokierroksilla toisiin yrityksiin.

Metso Minerals Oy on osa Metso-konsernia. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi tuotteita kivien ja mineraalien
murskaukseen ja seulontaan maailmanlaajuisesti. Yritys tarjoaa myös kattavat after sales -palvelut, vara- ja kulutusosat
sekä tuotekoulutuksen. Metso on edelläkävijä tela-alustaisten murskausyksiköiden ja seulojen kehittäjänä. Vuoteen 2013
mennessä Metson kaivosala- ja maarakennusteknologia on toimittanut yli 10 000 liikuteltavaa Lokotrackia murskaus- ja
seulontaurakoitsijoille, louhoksille, mineraalien käsittelyyn ja kierrätykseen. Pääosa työntekijöistä toimii koneiden asennusja kokoonpanotöissä, koneistuksessa sekä kunnossapidossa ja huollossa.
Metso Mineralsissa on noin töissä 970 henkilöä.
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SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY

1.3 Koneenasentajien koulutusta vuosikymmeniä
Sandvik Mining and Construction Oy on kouluttanut pitkäjänteisesti koneenasentajia Tampellan Teollisuusoppilaitos
Oy:n kanssa. Teollisuusoppilaitoksesta ammatinopettaja
Heikki Tiisanoja ja Sandvik Mining and Constructionista
laatuinsinööri Hannu Kinnari purkivat koneenasentajan
ammattitutkinnon tutkinnon osiin. Hannu Kinnari kartoitti
kollegansa kanssa vastaavat näyttöpistekohteet tuotannosta.
Tuloksena on kaavio, jonka mukaan tutkinto voidaan toteuttaa yhdellä kolmesta linjavaihtoehdosta.

Edellytämme koulutukseen hakijoilta soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Hakemukset lähetetään teollisuusoppilaitokseen, joka tekee alustavan karsinnan. Teollisuusoppilaitoksen rehtori ja liiketoiminta-alueiden valmistuspäälliköt
valitsevat kanssani haastattelujen perusteella opiskelijat
yleisjaksolle. Sen aikana (ensimmäiset 8 kk) koneenasentajaoppilaat suorittavat käytännön työssäoppimisjakson tutustuen kaikilla linjoilla tehtävään työhön, työsuhdeasiantuntija
Sanna Heinilä kertoo.

Koneenasentajan Ammattitutkinto

Pintalaite

UG - Maanalainen

UG - Maanalainen

SF - Linjat 1–3

Linjat 1–3

Syöttölaitekokoonpano

SF - Osakokoonpano

Solon kasetin kokoonpano

Pultituslaite

Laakerointi/Koulu
Porakoneverstas

Osakokoonpano
Laakerointi/Koulu
Porausmoduulin Kok
Solon kasetin kokoonpano

SF - Linjat 1–3

Laakerointi/Koulu
Porausmoduulin Kok

Pultituslaite

Ohjauskeskus

Syöttölaitteen
kokoonpano

Linjat 1–3

Ohjauskeskus

Koulu Metviro

Koulu Metviro

Porausmoduulin Kok

Porausmoduulin Kok

Koulusähkösolu

Koulusähkösolu

Koulusähkösolu

Keskusvoitelu (Koulu)
Kesto

Keskusvoitelu (Koulu)
Kesto

Keskusvoitelu (Koulu)
Kesto 4 pv

Yleistaidot
Koulu ja Tuotanto

Yleistaidot
Koulu ja Tuotanto

Yleistaidot
Koulu ja Tuotanto

Ohjauskeskus
Koulu/Metviro
Porakoneverstas

Mekaniikka
(Pakollinen)
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Osakokoonpano

Yleistaidot
(Pakollinen)

Ohjaus ja Automaatio (Valittu)

Keskusvoitelu
(Valittu)

Hydrauliikka
(Valittu)

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan teollisuusoppilaitoksessa
toteutettavan kahdeksan kuukauden perusjakson alussa
henkilökohtainen suunnitelma. Se sisältää opiskelijan kierrättämisen eri osastoilla 1–2 kuukauden pätkinä sekä väliin
sijoitettavat teoriajaksot teollisuusoppilaitoksessa.

Yleisjakson päätteeksi liiketoiminta-alueiden valmistuspäälliköt haastattelevat Sanna Heinilän kanssa opiskelijat ja
sen pohjalta päätetään, miten opiskelijoita voidaan sijoittaa
eri liiketoiminta-alueille. Päätökset erikoistumisjaksolle valinnasta tehdään aina työvoimatarpeen pohjalta. Erikoistumisjaksolla (8 kk) keskitytään valittuun linjaan.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa
Työssäoppiminen
Työssäoppijat tulevat Tampereen seudun ammattiopisto
Tredusta ja Ammatti-instituutti Iisakista. Jaksojen pituus
vaihtelee kuudesta viikosta 2–3 kuukauteen. Vuoden
aikana otetaan suhdanteista riippuen kymmeniä työssäoppijoita, myös konelukiosta ja aikuiskoulutuskeskuksesta.
Yleensä opettajat ottavat yhteyttä henkilöstöhallintoon.
Mikäli tuotannossa on mahdollisuus ottaa työssäoppijoita,
henkilöstöhallinto hoitaa käytännön järjestelyt, kuten sopimukset, perehdyttämisen ja perusasiat. Osastolla työnjohtaja ja opastaja vastaavat itse työhön perehdyttämisestä.
Vierailut ja työelämäjaksot
Nuorten ammatti-identiteetin vahvistamiseksi yritys järjestää eri oppilaitosten opiskelijoille tutustumiskäyntejä.
Tyypillisesti tutustumiskäynneillä pidetään yritysesittelyosuus, jonka päätteeksi käydään tutustumiskierroksella
tuotannossa. Myös ammattiopettajien ja opinto-ohjaajien
vierailuihin suhtaudutaan myönteisesti.

Tampellan Teollisuusoppilaitoksen koneenasentajan kurssilta vuosi
sitten valmistunut työntekijä

Opettajien työelämään tutustumista on yrityksessä
kokeiltu. Toteutustapa on ollut joka kerran tapauskohtainen.

Sandvik Mining and Construction Oy toimittaa koneita ja laitteita maanalaiseen ja -päälliseen poraukseen, louhintaan,
rikotukseen, rakenteiden purkamiseen sekä louheen siirtoon. Tuotetarjontaan kuuluvat myös huoltoliiketoiminta sekä
porakalusto. Yritys työllistää 1100 henkilöä, joista noin puolet on työntekijöitä ja puolet toimihenkilöitä.
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METSO POWER OY

1.4 Palvelujen tarjonta edellyttää jatkuvaa uudistumista ja pätevöitymistä
Metso Power Oy:n laajaan tarjontaan kuuluvat voima-, automaatio-, ympäristönsuojelu- sekä virtauksensäätöratkaisut.
Niiden tukena toimivat elinkaaripalvelut. Energiateollisuuden
prosessiautomaatiossa yritys pystyy tarjoamaan koko tehtaan
kattavat ratkaisut sekä kokonaisvaltaiset optimointityökalut
ja kehitysohjelmat.
- Monipuolinen tarjontamme ja vaativat ratkaisut edellyttävät henkilöstöltä pätevöitymistä ja jatkuvaa uudistumista.
Erikoisalaamme kuuluvien paineastioiden valmistuksessa
varmistamme henkilöstön sertifioinnilla sen, että täytämme
määräysten, standardien, tilaajan ja toimialan vaatimukset.
Voimme vain harvoin palkata uusia työntekijöitä suoraan peruskoulutuksesta, joten työntekijöiden rekrytoinnissa teemme
yhteistyötä Tampellan Teollisuusoppilaitoksen kanssa, Vice
President, Production Juha Parvela kertoo.
Erikoisammattiosaamisessa tarvitaan erityisesti painehitsaus-,
automaatio- ja robotiikkaosaamista. Toimihenkilöpuolella
haasteena on työnjohtajien/tiiminvetäjien saatavuus.

Henkilöstötoiminnot osaamisen kehittämisen tukena
Metsossa henkilöstötoiminnot on keskitetty HR Services
-organisaatioon, johon mm. koulutus- ja kehitystiimi sekä
rekrytointitiimi kuuluvat. Koulutus- ja kehitystiimi on ollut tiiviisti mukana Metso Powerin Tampereen tuotannon kehittämisessä. Keskeisiä kehitysteemoja ovat olleet tuotantoprosessien ja johtamisen kehittäminen, tuotannon Lean-osaaminen,
ammatillinen kehittäminen, tiimitoiminta, talousosaaminen,
ongelmanratkaisu- sekä vuorovaikutustaidot, kuten vastuullinen vaikuttaminen ja ryhmätyöskentely.
- Olemme laatineet Metso Power Tampereen tuotannossa lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmat.
Sen laatimisessa olemme hyödyntäneet osaamismatriiseja,
jotka havainnollistavat osaamisen kehittämisen tavoitetilaa
ja kehittämistarpeita, Senior Specialist, HRD Tiina Muukka
koulutus- ja kehitystiimistä kertoo.
- Tavoitteena on osaamiskeskittymämallin kehittäminen
huippuosaamisen varmistamiseksi, Muukka jatkaa.

Moniammatilliset tiimit
Metso Powerissa on siirrytty osastojen sijasta tiimeihin ja
työkeskuksiin, jotka vastaavat valmistuksesta, laadusta,
tehdaspalvelusta ja tuotannon kehityksestä. Jokainen henkilö
kuuluu johonkin tiimiin. Tiimit voivat tehdä itseohjautuvasti
erilaisia töitä moniosaamisen avulla.
- Strategisen suunnittelun yhteydessä katsomme, mihin
tehtäviin tarvitaan seuraavan vuoden sisällä henkilöitä ja
millaista osaamista strategia edellyttää, tuotantopäällikkö
Seppo Peltonen kertoo.
- Mikäli kone- ja laitekannan uusiutuminen tai muut muutokset aiheuttavat joidenkin työntekijöiden kohdalla töiden
vähenemistä, suositamme heille kouluttautumista uusiin
tehtäviin tiimien sisällä tai toisessa tiimissä, Peltonen jatkaa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa
Metso Power on palkannut vuosittain lähinnä diplomityöntekijöitä. Työssäoppijoita on pystytty ottamaan vain muutama,
koska opiskelijoita ei voi laittaa ilman pätevyyksiä tuotantoon
ja heidän ohjauksensa on normaalia vaativampaa. Nopeat
muutokset tuotannossa vaikeuttavat myös suunnitelmallisten
opintopolkujen osien toteuttamista.
- Olemme kuitenkin avoimia yhteistyölle ammattiopistojen
kanssa, jos mahdollisuuksia tälle aukeaa tuotannon edellytysten kannalta, Muukka toteaa.

Yhteistyö Tampellan Teollisuusoppilaitoksen kanssa
turvaa osaajien saatavuutta
Niin rekrytoinnissa kuin oman henkilöstön koulutuksessa
hyödynnetään yhteistyötä Tampellan Teollisuusoppilaitoksen
kanssa. Teoriajaksot toteutetaan oppilaitoksessa ja työharjoittelujaksot tehtaan valmistuslinjoilla, joihin on rakennettu
moduulikohtaisia perehdyttämisjaksoja.
Metso Power on laatinut Tampellan Teollisuusoppilaitoksen kanssa mentoriohjelman. Jokaiselle työjaksolle tulevalle henkilölle on määrätty oma mentori, jolloin pystytään
varmistamaan tuotannon edellyttämät vaatimukset erityisesti
pätevöitymisen ja työturvallisuuden kannalta. Perehdyttämiskoulutus suunnitellaan palaverissa, jossa ovat mukana
linjan esimies, mentori ja perehdytettävä. Yritys on pohtinut
oppilaitoksen kanssa mahdollisuutta kouluttaa myös alihankkijoiden avaintehtäviä tekeville mm. laatukoulutusta ja
työturvallisuusasioita.
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Metso Power Oy vastaa kansainvälisen Metso-konsernin kattilaliiketoiminnasta. Yhtiö toimittaa kattilalaitoksia sellu- ja paperiteollisuudelle sekä voimantuottajille.
Metso Power on yksi maailman johtavista ympäristöystävällisten poltto- ja talteenottoratkaisujen toimittajista.
Metso on voimantuotannossa globaali edelläkävijä
paikallisissa, uusiutuvia ja eri polttoaineita käyttävissä
perinteisissä ja moderneissa CHP-voimalaitosratkaisuissa. Voimalaitosten leijupetipolttoratkaisut mahdollistavat
esimerkiksi biomassan, hiilen ja muiden vaativien polttoaineiden käytön, niin yhdessä kuin erikseen. Tampereen
tuotantoyksikössä työskentelee 150 henkilöä, joista
työntekijöitä on 120 ja loput toimihenkilöitä.

AGCO POWER OY

1.5 Maailmanluokan tuotantoa yhdessä rakentaen
AGCOn kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä yhteinen
Lean-toiminnanohjausjärjestelmä APS. Se koskee kaikkia
liiketoiminnan osa-alueita alihankkijoista ja toimittajista
aina jälkimarkkinointiin. Tavoitteena on valmistaa tuotteita
tilausmäärien mukaan niin, että hukkaprosentti pysyy mahdollisimman pienenä. Samalla halutaan korostaa jatkuvaa
kehitystä ja henkilöstön sitoutumista.

APSin tavoitteet
1. Liiketoiminnan ja kannattavuuden parantaminen
2. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen
työkuormaa lisäämättä
3. Vuorovaikutuksen lisääminen ihmisten ja ryhmien
välillä
4. Paremman kilpailukyvyn luominen
5. Tehtaiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen
AGCOn sisällä.

- Linnavuoren tehtaalla on viimeisen 2-3 vuoden aikana
koulutettu koko henkilöstö APS-periaatteiden käyttöön. Se
tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseään, oppia uusia taitoja
ja toteuttaa oma-aloitteisuutta. Henkilöstö on jaettu pieniin
ryhmiin, joille laaditaan koulutussuunnitelma. Ryhmät ovat
valinneet keskuudestaan team leaderit, jotka toimivat nokkamiehinä. Ryhmät vastaavat itse omista työalueistaan ja niiden
kehittämisestä, kertoo tuotantopäällikkö Kari Lyytikäinen
AGCO Powerista.
- APS antaa meille mahdollisuuden erottua eduksemme
suomalaisessa yrityskulttuurissa, jossa APSin kaltainen toiminnanohjausjärjestelmä on ainutlaatuinen. Haluamme, että
ryhmätyön tuloksena työstä tulee entistä palkitsevampi ja
innostavampi kokemus ja koemme, että näin myös kilpailukykymme paranee, Lyytikäinen jatkaa.

Ryhmän rutiinit
• Vuoronavauspalaveri (5-8 min)
• Oman ryhmätaulun päivitys vuoron alussa
• Jatkuva parantaminen ryhmän sisällä
• 20 avainmittarin seuranta ja päivitys
• Ryhmätyötaitojen kehittäminen ja hyvä yhteistyöhenki
• Viikoittainen kehityspalaveri

Jatkuva parantaminen koskee yrityksessä parhaimmillaan
koko henkilöstöä. Kyse on asennoitumisesta, jossa otetaan
parantamisehdotukset osaksi normaalia työtä. Henkilöstöä
rohkaistaan nostamaan esille pieniäkin parannusehdotuksia
ja hyvistä aloitteista palkitaan. Ne näkyvät myös aloitetaululla, jossa on kuvattu toimenpiteet ja saavutettu säästö.

AGCO:lla panostetaan moniosaamiseen
AGCO-konsernin omistaja on sitoutunut kehittämään AGCO
Powerin moottorituotantoa myös tulevaisuudessa. Linnavuoren tehtaalle on asetettu omistajan taholta korkeat laadulliset
ja määrälliset tavoitteet.
- Asetetut tavoitteet edellyttävät henkilöstömme riittävän
osaamisen tason varmistamista sekä moniosaamisen lisäämistä tulevina vuosina. Työssä tarvitaan entistä laaja-alaisempaa
osaamista, kuten automaatio- ja tietotekniikkavalmiuksia.
Moniosaamisella varmistamme myös sen, että voimme siirtää
työntekijöitä joustavasti työvaiheelta toiselle, HR Specialist
Kristiina Repo perustelee henkilöstön kehittämisen tärkeyttä.
Osaamiskartoitusten avulla on määritelty eri tehtäviin
liittyvät osaamistarpeet. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa
käydään läpi henkilöiden mahdolliset tulevat koulutustarpeet ja tämän pohjalta suunnitellaan tarvittava valmennus
ja koulutus yksilö- ja ryhmätasolla. Yritys on laatinut Intraan
koulutussivut tarjolla olevista eri koulutusmahdollisuuksista.
- Ammatilliseen osaamiseen liittyvän koulutuksen ohella
tarjoamme aktiivisesti mm. kielikoulutusta ja tietotekniikkakursseja, mutta myös esimerkiksi projektien hallinta- ja
raportointikursseja. Työntekijöiden lisäkoulutus vaihtelee
pohjakoulutuksen mukaan. Moottorikokoonpanossa vaihetyöntekijöiltä emme edellytä alan koulutusta tai edes työkokemusta, vaan voimme opettaa kokoonpanovaiheet vaihe
kerrallaan. Osavalmistuksen eri tehtäviin edellytetään sen
sijaan aina alan koulutusta, Repo toteaa.
- Yritys vastaa tarvittavasta lisäkoulutuksesta tai työntekijä
perehdyttää seuraajansa tehtäväkierron yhteydessä. Laitteen
toimittajat vastaavat esimerkiksi robottien ja konenäön ohjelmointiin liittyvästä koulutuksesta. Työn ohessa hankittavan
koulutuksen lisäksi tuemme myös henkilöstön omaehtoista
vapaa-ajalla tapahtuvaa kouluttautumista osallistumalla koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, Repo täydentää.
Ammattiosaajia tarvitaan
AGCO Power rekrytoi osan ammattityöntekijöistä työssäoppimisen, harjoittelun ja kesätöiden kautta. Peruskoulutuksena on yleensä kone- ja metallialan koulutus. Ammatillisten
perusvalmiuksien lisäksi hakijoilta edellytetään motorisia
valmiuksia, oikeaa asennetta työhön, halua oppia uutta sekä
kehittyä ammatillisesti. Työntekijän kädentaitoihin liittyviä
harrastuksia pidetään etuna, Repo kertoo.
AGCO Powerin uusi dieselmoottoritehdas Linnavuoressa
otettiin kokonaisuudessaan käyttöön maaliskuussa 2013.
Muutaman vuoden päästä moottoreita valmistettaneen lähes
50 000 koneen vuosivauhtia.
- Tämä lisää työpaikkoja ja on merkittävä myönteinen viesti Pirkanmaan alueelle. Arvioimme, että rekrytoimme uusia
työntekijöitä 50–70, Kari Lyytikäinen toteaa.
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Tuotantopäällikkö Kari Lyytikäinen ja HR Spesialist Kristiina Repo AGCO
Powerista tuotantosolun vieressä

Työssäoppimisen avulla parhaat opiskelijat yritykseen

Työssäoppimisen tavoitteet
• Täsmäkouluttaa yrityksen tarkoituksiin sopivaa työvoimaa ja tutustua etukäteen mahdollisiin tuleviin
työntekijöihin
• Antaa työssäoppijalle mahdollisuus syventää ammatillista osaamistaan ja tutustua yritykseen mahdollisena
tulevana työnantajanaan
• Vaikuttaa opetuksen sisältöön
• Luoda pitkäjänteinen yhteistyö oppilaitosten kanssa,
jolloin tunnetaan pelisäännöt ja opettajat tietävät
työssäoppijoille asetettavat odotukset

- Haluamme panostaa oppilaitosyhteistyössä erityisesti
työssäoppimisen laadukkaaseen toteuttamiseen. Olemme
kehittäneet työssäoppimisen arviointikriteerit, jotka käydään
läpi työssäoppijan kanssa. Jokaiselle työssäoppijalle on nimetty työssäoppijakummit (TO-kummit), joille on järjestetty oma
koulutus ja ohjeet työssäoppimisen laadukkaaksi toteuttamiseksi. TO-kummeille maksetaan erillinen koulutuskorvaus
opiskelijan ohjauksesta, Kristiina Repo kertoo.

Työssäoppijakummin muistilista
• Varaa riittävästi aikaa tutustumiseen.
• Kerro nimesi selkeästi ja anna työpuhelinnumerosi.
• Selvitä työssäoppijan aikaisempi osaaminen.
• Kerro arviointikriteereistä jo nyt.
• Kerro osaston merkitys tehtaan muulle toiminnalle.
• Anna palaute heti tilanteen tullen!

14

Työssäoppijakummin koulutuksen sisältö
• Mitä työssäoppimisella tarkoitetaan?
• Monenlaisia opiskelijoita työpaikoille
• Oleelliset lait ja säädökset työssäoppimisessa
• Kirjallinen sopimus työssäoppimisesta ja sen sisältö
• Eri osapuolten − opiskelijan, työpaikkaohjaajan/
TO-kummin, opettajan ja työssäoppijan − tehtävät
• Työturvallisuus ja opiskelijan perehdyttäminen
työpaikkaan
• Työssäoppija tarvitsee ohjausta ja palautetta −
opastamisessa otettava huomioon opiskelijoiden
erilainen valmiustaso
• Neljän askeleen työnopastusmenetelmä
• Työtehtävään johdattaminen
• Työtehtävään opastaminen
• Kokeilu ja harjoitteleminen
• Opitun varmistaminen
• Palautteen antaminen

- Opiskelijat hakevat yleensä itse työssäoppimispaikkaa.
Henkilöstöhallinnon edustaja ja työnjohtajat haastattelevat
hakijat ja tekevät valinnat. Ennen jakson alkua työssäoppijakummi ja osaston työnjohtaja laativat työssäoppimissuunnitelman. He valitsevat työssäoppimiseen sopivat työpisteet
ja katsovat, mihin koneisiin ja laitteisiin jaksolla tutustutaan,
Kristiina Repo kuvailee työssäoppimisprosessia.
- Työssäoppimisjakson alussa työssäoppijakummi keskustelee nuoren kanssa ja kyselee, mitä nuori on oppinut
koulussa, mistä tämä on kiinnostunut ja mitä haluaisi oppia.
Yleensä ainakin alkuvaiheessa teetetään helppoja tehtäviä,
kuten terien vaihtoa ja kappaleiden kiinnityksiä. Opiskelijan
aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta riippuu se, kuinka laajasti
tätä voidaan opettaa eri tehtäviin, Repo kuvaa prosessia.
Opinnoissa hyvin edistyneille pyritään löytämään haasteellisempia tehtäviä solun/linjan eri pisteissä, hän jatkaa.

Vuoden 2013 Pirkanmaan palkinto AGCO Power
Oy:lle
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus myönsi tämän
vuoden Pirkanmaan palkinnon AGCO Power Oy:lle sen
tekemästä ansiokkaasta työstä pirkanmaalaisen yrittäjyyden hyväksi ja Pirkanmaan tunnetuksi tekemiseen.
Erityisesti palkinnon myöntämiseen vaikuttivat yrityksen
tässä suhdannetilanteessa tekemät mittavat investoinnit
sekä tukeutuminen maakunnan teolliseen perinteeseen
ja korkeaan osaamiseen.
Pirkanmaan palkintoon kuuluu Kasvu-veistos sekä
7 000 euron rahapalkinto.

Työssäoppimisjakson vaiheet
• Opiskelijan/opettajan yhteydenotto ja valinta: henkilöstöhallinto ja esimies
• Henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja perehdytys:
esimies ja TO-kummi
• Työssäoppijan väliarviointi jakson puolivälissä:
TO-kummi ja työssäoppija
• Jakson lopussa
• Väliarviointiin perustuva loppuarviointi: TO-kummi ja
työssäoppija
• Työssäoppijan palaute TO-kummille; lomakkeella kerätään tietoa kummien mahdollisista lisäkoulutustarpeista
• Loppuhaastattelu: henkilöstöhallinto

Työssäoppimisen aikana nuorille järjestetään kolmiosainen
perehdytyskoulutus, joka koskee kaikkia työhöntulijoita.
Ensimmäisenä päivänä on yleisperehdytys, jossa kerrotaan
talosta ja sen asiakkaista sekä tutustutetaan työympäristöön,
organisaatioon ja henkilöstöön.
Ensimmäisten työviikkojen aikana työssäoppija osallistuu kahteen erilliseen, kaikille taloon tuleville työntekijöille
tarkoitettuun koulutustilaisuuteen. Ensimmäisessä koulutustilaisuudessa käydään läpi työturvallisuuteen, työsuhteeseen ja
laatuun sekä ympäristöön liittyviä asioita ja tehdään tehdaskierros. Toisessa koulutustilaisuudessa tutustutaan AGCO Powerilla käytössä olevaan APS -toiminnanohjausjärjestelmään.
Työpisteellä tapahtuvaa perehdyttämistä varten on laadittu
perehdyttämisohjelman seurantalista, joka on otettu käyttöön myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Perehdyttämisohjelman seurantalista
• Henkilöstöoppaan sisältö ja yritysesittely, viikko 1
• Työympäristö ja työyhteisö, viikko 1
• Työtehtävä ja tehtäväkohtaiset laatuasiat, viikot 2-4
• Turvallisuus (mm. työssä esiintyvät erityiset terveysvaarat), viikot 1–2
• Työsuojelu ja työsuhdeasiat koeaikana
• APS koeaikana
• Ympäristö- ja laatuasiat sekä yleiset asiat koeaikana

- Ensimmäisen päivän yleisperehdytyksen jälkeen työssäoppijat siirtyvät osastoille, jossa he tutustuvat mm. työssäoppijakummiin ja lähimpiin työtovereihin − ja sitten työtä
tekemään, Kristiina Repo kuvailee. Jakson lopussa nuori
saa kummin arvion siitä, miten on onnistunut tehtävissään
ja tarvitseeko tämä esimerkiksi lisää perehtymistä joihinkin
asioihin, Repo jatkaa.
Työssäoppimisen kesto vaihtelee oppilaitoksen opetussuunnitelman jaksotuksesta ja vuosikurssista riippuen 1−2
viikosta jopa 2–4 kuukauteen. Vuosittain AGCO Power ottaa
parhaimmillaan lukuvuoden aikana 20–30 työssäoppijaa,
joista monet ovat päätyneet töihin yritykseen.

- Työssäoppimisen periaatteisiimme kuuluu, ettemme ”ota
lisää käsiä tekemään työtä”, vaan oppimaan niin ammattiin
liittyviä asioita kuin työpaikan pelisääntöjä. Emme esimerkiksi
salli myöhästelyä. Edellytämme hyviä arvosanoja erityisesti
ammattiaineissa ja oikeaa asennetta työhön. Nämä näkyvät
aikaa myöten myös myönteisesti tuotannossa ja sen kehittämisessä. Pidämme myös tärkeänä sitä, että opettaja käy
työpaikalla katsomassa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan
ja työssäoppiminen vastaa sovittuja tavoitteita, Kristiina Repo
korostaa.

Työssäoppimisjakson arvioinnissa kiinnitetään
huomiota
• työpisteen siisteyteen
• työaikojen noudattamiseen
• Ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseen
• omatoimisuuteen
• kiinnostukseen työtehtävää kohtaan
• sääntöjen noudattamiseen.

Työssäoppija antaa palautteen lomakkeella työssäoppijakummille tämän ohjaustaidoista. Hän voi kertoa sen lisäksi
asioista, joihin on ollut tyytyväinen ja mitä asioita pitäisi
tehdä toisin. Myös työssäoppijan loppuhaastattelua varten
on lomake.

Odotuksia työssäoppimisen yhteistyölle
• Haluamme pitkäjänteistä yhteistyötä ja odotamme
uusilta opettajilta aktiivisuutta yhteistyössä.
• Opettajat kertovat, mitä opetussuunnitelmasta toivotaan opetettavan yrityksessä.
• Opettajan kanssa käydään läpi henkilökohtainen
opetussuunnitelma.
• Opettaja selvittää nuoren odotuksia ja asenteita ja
kertoo tästä yritykselle.
• Opiskelijat valmennetaan työssäoppimisjaksolle mm.
pelisäännöistä ja työturvallisuusasioista.
• Opettaja keskustelee työssäoppimiskummin/työnjohtajan kanssa jakson aikana opiskelijan työtehtävistä ja
menestymisestä.

Esimerkkejä AGCO Powerin yhteistyöstä oppilaitosten kanssa
• Ylöjärven peruskoulun teknisen työn ja matematiikan
opettajat olivat TET-jaksolla, jonka aikana he tutustuivat
monipuolisesti yrityksen eri toimintoihin.
• Lukion äidinkielen opettaja tutustui viikon ajan kaikkiin
yksiköihin − tuotantoon, myyntiin ja tuotekehitykseen −
sekä osallistui osastopalavereihin ja koulutustilaisuuksiin.
Tutustumisviikon aikana hän keräsi kokemuksia siitä,
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• mitä tekstintuottamis- ja vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan ja miten ne voisi ottaa huomioon koulun opetuksen kehittämisessä. Tilaisuus onnistui hyvin
ja vastaavia jaksoja on järjestetty myös ammattiopiston
opettajille.
• AGCO Powerilta on siirtynyt insinöörejä myös ammatti
oppilaitoksiin opettajiksi. Osa työntekijöistä opettaa
oman työnsä ohessa eri oppilaitoksissa.
• Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjaan liittyviä kesä
työntekijöitä eli ns. Tonnilaisia yrityksessä on vuosittain
kymmenkunta, Tutustumisjaksolle otetaan pariksi viikoksi
yrityksessä työskentelevien lapsia. Valitut arvotaan
hakijoista. Kiinnostuneille nuorille tarjotaan myös mahdollisuutta tutustua heitä kiinnostaviin tehtäviin tulevaa
ammattia miettiessään. Tonnilaisille on laadittu oma
perehdyttämisohjelma ja ohjeistus, joka sisältää
mm. pukeutumisohjeet ulkona työskentelyyn ja listan
nuorilta kielletyistä tehtävistä.
• Ammattikorkeakoulusta otetaan opiskelijoita työhar
joitteluun, kesätöihin ja opinnäytetöitä tekemään.
• Yliopistoista tulee kesä- tai diplomityöntekijöitä, jotka
jäävät usein yritykseen töihin valmistumisen jälkeen.
• Aikuiskoulutuksessa olevia otetaan harjoitteluun
muutamia vuodessa. He tulevat Tampellan Teollisuus
oppilaitoksen tai aikuiskoulutuskeskusten kautta, ja
osa työllistyy jakson jälkeen.

Yhteistyön haasteita
• Opettajien työelämäjaksojen systematisointi ja kiinnostuksen
herättäminen − keino päivittää tietoja, konkretisoida yhteistyön muotoja ja välittää ajankohtaista tietoa opiskelijoille
• Oppilaitoksen johdon myönteinen asenne ja aktiiviset
opettajat
• Pitkäjänteinen yhteistyö, jolloin yrityksen tarjoamat
mahdollisuudet sekä konekanta ja pelisäännöt tulevat
tutuksi, samoin tiedetään oppilaitoksen odotukset ja
työssäoppimisjaksolle tulevien opiskelijoiden osaaminen
• Oppilaitoksen laatimien työssäoppimisympäristö
kuvausten hyödyntäminen ja resurssien saatavuus
niin yrityksessä kuin oppilaitoksessa

Tuotantoautomaatiolla kilpailukykyä -hanke
Kari Lyytikäinen AGCO Powerista osallistui vuonna
2012 päättyneen Tuotantoautomaatiolla kilpailukykyä
-hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen aikana rakennettiin Tampereen ammattiopiston (vuoden 2013 alusta
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu) Hepolamminkadun toimipisteeseen seuraavat osaamisympäristöt
tuotantoautomaation vaativiin tehtäviin:
• levytöiden osaamisympäristö
• koneistuksen osaamisympäristö
• perusautomaation osaamisympäristö.
Alueen yritykset ovat osallistuneet osaamisympäristöjen
suunnitteluun, ideointiin ja rakentamiseen Tampereen
teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.
Projektin tuloksena Tampereen ammattiopistoon
on saatu nykyaikaiset työelämän vaatimuksia täyttävät
osaamisympäristöt. Tampereen seudulla toimivien koneja metallituoteteollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä ja
työn tuottavuutta voidaan nostaa, koska
• opiskelijoiden opetuksessa voidaan käyttää uusinta
tekniikkaa
• laitteistot soveltuvat sekä automaattiajoon että käsi
ohjaukseen
• laitteistot mahdollistavat yritysten protoajot
• osaamisympäristöt antavat myönteisen kuvan alan
osaamisesta.
- Hankkeen myötä saamme paremmat valmiudet
omaavia työntekijöitä, joilla on hyvät tiedot ja taidot
tuotantoautomaation toimintatavoista ja vaatimuksista,
tuotantopäällikkö Kari Lyytikäinen toteaa.
- Toivomme, että laitteistoa voitaisiin hyödyntää
myös Tampellan Teollisuusoppilaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä, Lyytikäinen jatkaa.

AGCO Power Oy:n fuusioituminen amerikkalaiseen AGCO-konserniin ja tähän sulautumiseen liittyvät kymmenien
miljoonien eurojen investoinnit nostivat AGCO Powerin yhdeksi maailman merkittävimmäksi dieselmoottorien valmistajaksi. Useissa maailman johtavissa traktorimerkeissä ja muissa maatalouskoneissa on moottorina AGCO Power, joka toimii
voimanlähteenä myös monissa muissa työkoneissa ympäri maailmaa.
		 AGCO Powerin Linnavuoren tehdas valmistaa vuodessa noin 30 000 dieselmoottoria ja näiden lisäksi dieselgeneraattoreita ja -pumppuja sekä hammaspyöriä ja -vaihteita.
		 Yritys työllistää Linnavuoren tehtaalla yhteensä noin 700 henkilöä. Näistä noin 500 on työntekijöitä. Sukupuolijakautuma on miesvoittoinen, mutta naisten osuus erityisesti moottorikokoonpanossa on koko ajan kasvanut. Henkilöstön ikärakenne painottuu nuoriin aikuisiin. Yrityksessä työskentelee myös erittäin kokeneita henkilöitä, joiden arvokasta kokemusta
ja osaamista siirtyy nuorempien henkilöiden osaamiseksi.
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2. Alueverkosto osaamisen kehittäjänä
2.1 Ylä-Savon yritys-oppilaitosverkosto
Ponsse Oyj:n ja Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) yhteistyön kehittämisen lähtökohtana oli
yrityksen osaavan työvoiman varmistaminen. Tavoitteeksi asetettiin laadukas ja kustannustehokas
oppimismenetelmä, jolla vastataan Ponssen muuttuviin osaamistarpeisiin ja koneenasentajien
täsmäosaamisen kehittämiseen metsäkonetekniikassa.
2.1.1. Ponsse-yrityspolku − työssäoppimalla täsmäosaajaksi
Yhteistyön tuloksena on kehitetty yritykseen räätälöity
koneenasentajan yrityspolku sekä rakennettu Ylä-Savon
ammattiopistolle yhteinen koulutustila. Molemmissa on
standardisoidut oppimispisteet, joissa opiskelija perehtyy
koneenasennuksen opintokokonaisuuksiin hyödyntämällä
laajennettua työssäoppimista. Opiskelija voi suorittaa metsäkonetekniikkaan painottuvan koneenasentajan ammatillisen
perustutkinnon.
- Kehittämistyöstä vastasi Ylä-Savon ammattiopiston
lehtori Miika Vaarasuo, joka laati toimintamallin ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä.1)
Ensimmäisen vuoden aikana ammattiopistossa opiskelevalle annetaan perustaidot asennuksen ja automaation,
koneistuksen sekä levy- ja hitsausalan perustöistä. Kahtena
seuraavana vuonna opiskelija tekee osan opinnoista kiertäen yrityksen eri työpisteissä ja perehtyen koneenasentajan
tutkinnon eri osa-alueisiin.
- Polun kautta opiskelijat valmistuvat alansa perusosaamisen hyvin hallitsevaksi täsmäosaajaksi. Mikäli opiskelija on
suorittanut kaikki työssäoppimisjaksot Ponsse-yrityspolun
työssäoppimispisteissä, hänelle luovutetaan valmistujaisjuhlan
yhteydessä Ponsse-todistus, lehtori Miika Vaarasuo kertoo.
Oppimismenetelmänä on vuorovaikutteinen toimintamalli,
jossa opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat perehdytetään huolellisesti eri työpisteisiin ja niiden vaatimuksiin,
Vaarasuo jatkaa.
Ponsse-yrityspolun taustalla on haastattelutkimus
Miika Vaarasuo selvitti haastattelututkimuksella, kuinka
työssäoppiminen voidaan järjestää niin, että opiskelija oppii
metsäkonetekniikkaa laajasti ja laadukkaasti sekä kuinka
osaavan työvoiman saatavuutta ja opiskelijan työllistymistä
voidaan kehittää. Vaarasuo haastatteli Ponssen työntekijöitä,
Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstöä ja opiskelijoita. Haastattelussa kysyttiin, mihin työpisteisiin opiskelijoita voidaan
sijoittaa, miten kiertävä malli toteutetaan ja mitkä ovat työpistekohtaiset ydinosaamistarpeet. Haastattelututkimuksen
tuloksia vahvistettiin tarkkailemalla työskentelyä kartoitetuissa työpisteissä.

Ponsse-yrityspolku prosessina
Perustiedot
Opiskelun alkuvaiheessa kaikille kone- ja metallialan opiskelijoille opetetaan perustaidot ja työelämän pelisäännöt.
Työelämäinfon yhteydessä on vapaavalintainen kurssi ”Minä
oppijana”. Siihen kuuluu oppimistyylin testataus ja tiimityötaidot.
Tutustuminen
Loppusyksystä opiskelijat tutustuvat Ponssen toimintoihin
koeajosavotalla ja tehdaskierroksella. Yrityksen edustajat ja
ohjaava opettaja haastattelevat Ponsse-polusta kiinnostuneet
opiskelijat ja tekevät tämän pohjalta valinnat.
Tutustumisjaksot
Ensimmäisen vuoden aikana valituille opiskelijoille järjestetään viikon mittaiset tutustumisjaksot työympäristöön.
Näiden aikana opiskelijoita valmistetaan toisen vuoden
aikana toteutettaville työssäoppimijaksoille.
Yhteissuunnittelu
Yrityksen kanssa sovitaan työssäoppimisen aikatauluista, työpistekierrosta, työssäoppimisen tavoitteista ja näyttöjen toteuttamisesta sekä seurantakäynneistä. Yrityksestä ovat mukana
työpisteistä vastaavat tuotannon- ja työpaikkaohjaajat.
Työpaikkaohjaajille ja opettajille tehdyn kartoituksen
perusteella toteutetaan tarvittavat koulutukset opiskelijoiden
ohjaamiseksi Ponsse-yritypolulla.
Opettaja kartoittaa työpisteet laajennetun työssäoppimisen
lomakkeella, johon työpaikkaohjaaja merkitsee eri ammattitaitovaatimusten osaamisen tärkeyden. Opettaja kirjaa näiden
esiintymisen yhteenvetolomakkeeseen ja perehtyy samalla eri
työpisteiden toimintoihin. Tätä lomaketta käytetään myös yhteisissä arviointi- ja palautekokouksissa.

1) Vaarasuon kehittämistehtävä ”Yrityspolku koulutustuotteena ja osaamistakuun toteuttajana”, Kajaanin ammattikorkeakoulu, tekniikan alan ylempi
ammattikorkeakoulututkinto, Teknologian johtamisen koulutusohjelma, 2012
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Työssäoppiminen
Työssäoppiminen toteutetaan toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana eri työpisteissä sovitun aikataulun ja työkierron mukaisesti. Työssäoppimista on yhteensä 40 opintoviikkoa.
Opettajan seurantakäynnit
Opettaja tekee seurantakäyntejä sovitun mukaisesti. Näihin
kuuluu tehtyjen ja kirjattujen tehtävien arviointi asteikolla
hylätty, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä.
Näytöt
Näytöt tehdään sovituina ajankohtina työpisteissä. Näytöllä
opiskelija osoittaa työssäoppimijaksolla opitun osaamisen.
Jos opiskelija kuuluu Taitaja- tai Skills-valmennusryhmään,
arviointi ja näytöt sovelletaan tukemaan valmentautumista.
Valmistuminen
Opiskelijalle luovutetaan Ponsse-todistus valmistujaisjuhlan
yhteydessä, mikäli opiskelija on suorittanut kaikki työssäoppimisjaksot Ponsse-yrityspolun mukaisissa työpisteissä.

Koulutusohjelman aikataulu
Opintovuosi 1. jakso 2. jakso 3. jakso

4. jakso

1.

YSAO

YSAO/
TOP*

YSAO

YSAO/TOP

2.

TOP

YSAO

TOP

YSAO

3.

YSAO

TOP

YSAO

TOP

* TOP on työssäoppimispaikka.

Ponsse-yritysopolun työpisteet
Miika Vaarasuo kartoitti Ponsselta pääkokoonpanolinjan ja
Iisalmen huoltopalvelukeskuksen työssäoppimisen työpisteet
sekä havainnoivat niiden toimintaa. Työtekijöitä haastateltiin
ammattitaitovaatimuksista ja kokemuksista opiskelijoiden ohjauksessa. Lisäksi kysyttiin opettajan mahdollisuuksia ohjata
työssäoppimista.

Ponsse-opintopolun työpisteet

2.1

1.1

2.2
1.2

6

2.5

2.4

2.3

1.3

3.6

1.4

1.5

1.6

1.7

3.5

1.8

3.4

Main assembly line, 12 assembling places

3.3
3.2

5.2

5.1

5.3

4.1

4.6

4.5

4.2

4.3

4.4

HP

Pääkokoonpanolinjan viisi varustelu ja kokoonpanotyöpistettä, joissa opiskelijat kiertävät määrätyn aikataulun mukaisesti
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3.1

Ylä-Savon ammattiopiston koulutustila
Keväällä 2010 perustetun koulutustilan lähtökohtana oli
Ponssen ja Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) yhteinen tarve
saada koulutusluokka, jossa on nykyaikainen opetusvälineistö
erityisesti koneenasennuksen ja hydrauliikan opettamiseksi.
Tavoitteena oli, että koulutustilaa voidaan hyödyntää sekä
ammattiopiston opetuksessa että Ponssen henkilöstön,
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden koulutuksessa.
Metsäkonehydrauliikan oppimisympäristö mahdollistaa
metsäkoneasentajan tutkinnon suorittamisen osana koneenasentajan tutkintoa. Koulutustilassa on mahdollisuus
oppia sellaisia asioita, jotka jäävät työssäoppimisjaksoilla
pintapuolisiksi tai joiden opiskelu ei ole mahdollista tuotannollisista syistä. Välineitä hyödynnetään myös ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissa sekä insinöörien opetuksessa.
YSAO:n Ponsse-koulutusluokan työpisteet koostuvat
huoltosimulaattorista, nosturista, harvesterikourasta, hydraulikoneikosta, mittasaksista, halkaistuista komponenteista,
hydraulikomponenttien testaus- ja korjauspisteestä, virtuaalisesta työpisteestä ja metsätyöpisteestä.

Huoltosimulaattorilla voidaan harjoitella mm. järjestelmän
tuntemusta ja vikojen etsintää, simuloida metsäkoneen
harvesteriin ja nosturiin liittyviä toimintoja sekä tehdä erilaisia
hydrauliikkaan ja sähköjärjestelmiin liittyviä mittauksia.

Ponsse-koulutusluokan työpisteet

20

23

16
22

19

21

15

17

18

24

Ponssekoulutustilan työpisteet

Ulkomaanhuoltopäällikkö Terho Tanskanen Ponsselta opastaa koneenasentajaopiskelija Topi Ryhästä.
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Ponsse-yrityspolun etuja
Tulevaisuuden ammattilaisia koulutettaessa voidaan
vaikuttaa siihen, millaisena kone- ja metalliala näyttäytyy
vanhempien ja toisen asteen koulutukseen hakevien
koululaisten näkökulmasta. Kokemukset laadukkaasta
opetuksesta todellisessa työympäristössä lisäävät alalla
vaadittavaa hyvää asennetta opiskelua kohtaan ja työnsaantimahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.
Henkilöstöjohtaja Paula Oksman, Ponsse Oyj:
- Ponsse-yrityspolku muodostaa systemaattisen koulutuskokonaisuuden, jossa oppimismoduuleilla on
määritellyt tavoitteet ja näille on kehitetty sisällöt ja
materiaalit. Oppimistulokset myös arvioidaan yhdessä. Yhteistyöllä varmistamme, että yritys saa entistä
valmiimpia työntekijöitä, jotka ovat opiskelunsa aikana
perehtyneet yrityksen eri työpisteisiin ja yrityskulttuuriin.
Ponsse-polusta kiinnostuneet haastatellaan ja valitaan
yhdessä. Samoin suunnitellaan työssäoppimisen toteuttaminen koko opintojen ajaksi.
Lehtori Miika Vaarasuo, Ylä-Savon ammattiopisto:
- Parhaimmillaan yrityspolku auttaa opettajia, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia jaksamaan, koska toiminnan
kokonaisuus jäsentyy paremmin, opiskelun tavoitteet
ja riskien hallinta selkiytyvät. Myös opiskelijat viihtyvät
paremmin.
- Oppilaitoksen kannalta koulutuksessa tulee ottaa
huomioon tulevaisuuden ammattiosaamisen vaatimukset, riittävä työpaikkaohjaajakoulutuksen tarjonta sekä
alan ja kehitetyn toimintamallin sisäinen että ulkoinen
markkinointi organisaatiossa.

Miten tästä eteenpäin?
Toimitusjohtaja Juho Nummela:
- Ammattiopisto voisi muodostaa tuekseen aktiivisen
yritysverkoston alan osaajien saatavuuden varmistamiseksi.
Henkilöstöjohtaja Paula Oksman:
- Yhteistyö edellyttää prosessien ja käytänteiden
jatkuvaa kehittämistä. Pyrimme yhä ennakoivampaan,
tavoitteellisempaan ja tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Jatkossa opettaja voisi olla säännöllisesti
yrityksessä ohjaamassa työssäoppijoita ja myös itse
oppimassa.
Lehtori Miika Vaarasuo:
- Ponsse-yrityspolkua kehitetään jatkuvasti. Nyt yhtenä
painoalueena on ulkomaan työssäoppiminen, jossa
voidaan hyödyntää Ponssen huoltoverkostoa. Opiskelijoita on ollut huoltamassa Ponsse-metsäkoneita vuoden
2012 aikana Venäjällä ja Ranskassa. Vuoden 2013
alussa kaksi opiskelijaa oli työssäoppimisjaksolla Uruguayn Paysandussa. Tällä toiminnalla halutaan valmistaa
opiskelijoita työskentelemään monikansallisissa ympäristöissä eri kielillä.

Opiskelijoita on ollut huoltamassa Ponsse-metsäkoneita
vuoden 2012 aikana Venäjällä ja Ranskassa. Vuoden 2013
alussa kaksi opiskelijaa oli työssäoppimisjaksolla Uruguayn
Paysandussa. Tällä toiminnalla halutaan valmistaa opiskelijoita työskentelemään monikansallisissa ympäristöissä eri
kielillä.
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2.1.2 Kilpailukyky varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä ja ketterällä organisaatiolla
Kilpailukyvyn parantamiseksi Ponsse kehittää jatkuvasti
tuote- ja tuotantoteknologiaansa sekä huollon liiketoimintakonseptejaan. Tuotantoteknologian kehittämiskohteina eivät
ole vain tuotannon automatisointi, vaan myös johtaminen,
jatkuva laadun parantaminen, materiaalivirtojen hallinta sekä
tuotantofilosofian jatkuva kehittäminen koko verkostossa.
Koko toimintatapa perustuu kokonaisuuksien hallintaan ja
korkeaan osaamiseen, mikä edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa
uusiutumista ja osaamisen kehittämistä.
- Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja toiminta asiakkaiden lähellä muodostavat suuren haasteen tuotekehitykselle, tuotantojärjestelmälle, toimintatavoille ja osaamiselle.
Tähän olemme vastanneet massaräätälöidyllä valmistuksella,
Lean-ajattelulla, hajautetulla, ketterällä johtamistavalla ja
toimittajaverkkoja hyödyntämällä, toimitusjohtaja Juho
Nummela painottaa.
Ponsse panostaa vahvasti tuotekehitykseen
Ponssella lähes sata ammattilaista keskittyy päivittäin
konsepti- ja teknologiakehitykseen. Tuotekehitys perustuu
kentältä saatuun asiakaspalautteeseen, johon perustuen
Vieremän tehdas on suunniteltu palvelemaan asiakkaiden
konehankintoja ja heidän koneidensa koko elinkaarta.
Ponsse suunnittelee, testaa ja valmistaa kaikki tuotteidensa
avainkomponentit itse. Näin yritys pitää pääkomponenttien
elinkaaren- ja riskienhallinnan sekä laadunvalvonnan tiukasti
omissa käsissään.
Osavalmistuksen ja kokoonpanon toiminnot on standardoitu siten, että yrityksen tuotekehitys pystyy suunnittelemaan tuoterakenteen modulaariseksi. Kaikki koneen
tuotetieto jää Ponssen järjestelmiin. Vuosien mittaan koneen
huolto-osavaihdot, huoltotoimenpiteet ja ohjausjärjestelmäpäivitykset kirjautuvat järjestelmään automaattisesti.
- Ihannetilanteessa työntekijät ovat mukana jo protovaiheessa perehtymässä uusien tuotteiden valmistukseen ja
kokoonpanoon. Prototyyppejä ja varsinkin uusien tuotteiden
nollasarjoja käytetään työntekijöiden perehdytykseen, Juho
Nummela kertoo.
- Aikataulusyistä joudumme silloin tällöin toteuttamaan
uuden tuotteen kokoonpanon suoraan normaalin valmistuksen puitteissa päälinjassa ilman laajamittaista ennakkoperehdytystä ja harjoittelua. Tämä asettaa suuret haasteet henkilöstön korkeatasoiselle osaamiselle ja oma-aloitteisuudelle,
Nummela jatkaa.
Toimittajaverkko avainasemassa
Ponssen toimittajaverkossa on noin kaksisataa toimittajaa,
joista 90 % on Suomessa. Toimittajaverkkoa kehitetään
voimakkaasti toimitusvarmuuden ja laadun sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toimittajaverkon kyvykkyyden
arviointiin ja kehittämiseen on käytössä allokoidut resurssit ja
auditoinnit.

Hajautettu johtamistapa – porukka mukana päättämässä
Kerralla oikein -toimintatapa edellyttää nopeaa päätöksentekoa ja pitkälle vietyjä jatkuvan parantamisen toimintatapoja.
Siihen pyritään ohuella organisaatiolla, hajautetulla päätöksenteolla ja fokusoinnilla sekä selkeillä prosesseilla.
- Oleellista on löytää tasapaino päätöksenteon keskittämisen ja hajauttamisen välille sekä välttää turhaa byrokratiaa.
Kaikki ovat mukana omaa toimintaa koskevassa päätöksenteossa. Tavoitteena on konsensuksen saavuttaminen ja
henkilöstön sitouttaminen, tarvittaessa hyödyntämällä mm.
yhteisiä päätöksenteon foorumeita, Nummela pohtii. Tämä
edellyttää selkeästi määriteltyjä prosesseja ja kriteereitä,
Nummela jatkaa.
- Henkilöstölle myös tiedotetaan aktiivisesti ja systemaattisesti taloudellisesta tilanteesta neljännesvuosittain, jotta se
tiedostaisi päätöksenteon taustat ja ongelmat, henkilöstöjohtaja Paula Oksman täydentää.
Oppimisverkostolla synergiaetuja osaamisen kehittämiseen
Osaamisen kehittäminen nähdään Ponssella pitkäjänteisenä,
systemaattisena ja jatkuvana toimintana. Pitkäjänteisyyden
ohella osaamisen kehittämisen tulee olla joustavaa siten,
että tarpeisiin on mahdollista reagoida nopeasti. Käytössä on
osaamisen hallinnan työkalu, jonka avulla voidaan määritellä
tehtävittäin tarvittava osaaminen ja keinot siihen pääsemiseksi.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen on olennainen osa
toiminnan strategista suunnittelua ja johtamista. Strategiasta
tulevien laajempien kehittämisohjelmien lisäksi järjestetään lyhytkursseja, joilla reagoidaan nopeasti ajankohtaisiin
tarpeisiin. Osaamisen ja koulutuksen arviointia tapahtuu
kehittämiskeskustelujen aikana. Teemme sitä jatkuvasti myös
eri toimintojen yhteydessä, kun kehitämme liiketoimintaa,
tuotteita, palveluja, esimiestyötä tai vaikkapa työyhteisötaitoja pohtii Paula Oksman, joka toimii myös Ponsse-Akatemian
rehtorina.
Ponsse-Akatemian perustamisen taustalla oli voimakas
kansainvälistyminen ja verkostojen laajentuminen 2000-luvun
taitteessa. Tällöin osaamisen kehittäminen koottiin saman
sateenvarjon alle. Se ei ole erillinen oppilaitos, vaan Ponssen
liiketoimintaa edistävä ja itseohjautuva osaamisen oppimisympäristö, jossa henkilöstöhallinto toimii konsulttina ja
koordinaattorina.
- Ponsse-Akatemian piirissä on oman nykyisen henkilöstön
ohella myös tuleva henkilöstö ja yhteistyökumppanit – alihankintaverkko, jälleenmyyjät ja huoltopalvelut sekä asiakkaat ja koulutuksen järjestäjät. Ei riitä, että huolehditaan vain
Vieremästä ja sen henkilöstön osaamisesta, vaan on ajateltava koko kansainvälistä toimijaverkkoa, Oksman toteaa.
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Yhteistyöllä varmistetaan osaajien saatavuus
Vieremän alueella tarvitaan myös tulevaisuudessa hyviä osaajia. Vaativa toimintaympäristö, nopeat muutokset ja korkeat
laatuvaatimukset edellyttävät perusammattitaidon lisäksi
vahvaa, monipuolista osaamista ja ongelmanratkaisukykyä.
Tämä edellyttää sekä kykyä tehdä itsenäisesti päätöksiä että
esittää uusia näkökohtia tuotannon toteuttamiseen ja järjestelyihin.
- Valmistuvilta ei voida kuitenkaan edellyttää huippuosaamista. Keskeisiä vaatimuksia ovat hyvät perusvalmiudet
ja oikea asenne ammattityöntekijän tehtäviin. Jatkuvan
uuden oppimisen kautta kasvetaan ammattilaiseksi, Oksman
korostaa. Tärkeää on saada oikea henkilö oikealle paikalle,
Nummela jatkaa.

Yhteistyön monet muodot
• Koneenasentajan Ponsse-yrityspolku yrityksessä ja yhteinen Ponsse-koulutustila Ylä-Savon ammattiopistossa
• Yhteistyö metsäkoneasentajia kouluttavien oppilaitosten kanssa
• Oppisopimuskoulutus, josta esimerkkinä toteutettu
15. pintakäsittelijän ja asentajan koulutus
• Harjoittelu- ja kesätyöpaikat
• Opinnäytetyöt
• Opettajien TET-jaksot ja opinto-ohjaajien perehdyttämispäivät
• Opiskelijoiden tutustumiskäynnit yrityksessä
• Ponssen asiantuntijoiden opetustunnit oppilaitoksissa

Opiskelijoita työn touhussa Ponsseyrityspolun työpisteessä

Ponsse Oyj on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Sen toiminnassa olennaisena osana ovat myös myynti- ja huoltopalvelut, tuotteisiin sisältyvät tietojärjestelmät sekä teknologian kehittäminen. Konsernin kotipaikka on Suomessa, emoyhtiössä Vieremällä ja sillä on toimintaa noin 40 maassa. Ulkomaisia tytäryhtiöitä on kymmenen.
Tietojärjestelmätuotteet ovat olennainen osa modernia puutavaralajimenetelmään perustuvaa puunkorjuuta. PONSSE
Opti-ohjausjärjestelmä mahdollistaa keskitetyn toiminnan niin metsäkoneen kuin koko puunhankintaketjun logistiseen
ohjaamiseen.
Ponsse-harvesterit soveltuvat kaikkiin puunkorjuukohteisiin ensiharvennuksesta järeään päätehakkuuseen. Suunnittelun
ja valmistuksen pääteperiaatteena ovat asiakkaiden toivomukset, tuotteiden luotettavuus ja kestävyys sekä ympäristönäkökohdat. Koko konsernissa on henkilöstöä noin 1 000, joista Suomen yksiköissä noin 750.
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2.1.3 Vieremän lukio profiloituu teknologiakursseilla
Vieremän lukio on vireä yleislukio, joka pyrkii profiloitumaan teknologiakurssilla. Tämä tehdään yhdessä
Ponsse Oyj:n sekä Vieremällä toimivien Ponssen
kumppanuusyritysten kanssa. Pilottiprojektiksi on
valittu teknologiakurssi, jossa valmistetaan yritysten
kanssa mikroauto.
Teknologiakurssin tavoitteena on antaa lukion opiskelijoille
käsitys kansainvälisen pörssiyrityksen ja modernin teollisuusyrityksen Ponssen ja sen kumppanuusyritysten toiminnasta.
Opiskelijat oppivat, mitä työvaiheita Ponssen metsätyökoneen valmistaminen käytännössä vaatii. Samaan aikaan he
suunnittelevat ja rakentavat itse hieman yksinkertaisemman
tuotteen, mikroauton.
Kurssin aihealueita ovat muun muassa tuotekehitys,
koneistettavien osien piirtäminen tietokoneella, rungon
suunnittelu ja valmistus sekä tuotteen kaupallistaminen.
Opettajina toimivat yritysten eri alojen asiantuntijat.

Kurssin toivotaan antavan virikkeitä lukiolaisille, kun he
miettivät jatko-opintojaan. Samalla he saavat tietoa siitä,
millaisia työmahdollisuuksia Ylä-Savon teknologiateollisuus
tarjoaa. Yritykset toivovat nuorten kiinnostuvan teknologiateollisuudesta ja mahdollisesti hakeutuvan alan koulutukseen
sekä työskentelemään Ylä-Savon ja Vieremän teknologiayrityksiin.

Vieremän lukion teknologiakurssi ja yhteistyöyritykset
Kurssin perustivat vuonna 2012 Ponsse ja Vieremän lukio Einari Vidgrénin muistorahaston tuella Yhteistyöyrityksiä ovat Ponssen lisäksi SKS Connecto Oy, Debomix
Oy, Ratesteel Oy, Laikas Oy, Hytar Oy ja HT-Laser Oy.
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö myönsi vuonna
2012 hankeen toteutukseen 30 000 euron apurahan.

Oppilaita teknologiakurssilla Vieremän lukiossa kokoamassa mikroautoa
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2.1.4 Kasikurkistukset Ylä-Savon ammattiopistojen ja lukioiden arkeen
Kasikurkistus – Ylä-Savon talousalueen peruskoulujen
8.-luokkalaisten toiminnallinen tutustumispäivä
järjestetään Ylä-Savon ammatillista koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin ja lukioihin kevätlukukaudella.
Tutustumiskohteina ovat ne koulutukset, jotka ovat
yhteishaussa seuraavan vuoden keväällä. Peruskoulut
vastaavat oppilaidensa kuljetuksista aiheutuvista
kustannuksista.
Peruskoulujen oppilaanohjaajat kartoittavat 8.-luokkalaisten
kiinnostuksenkohteet ja ilmoittavat ne sovittavaan päivään
mennessä lukioiden ja ammatillisten koulutusten opintoohjaajille. Peruskoulun oppilailla on yhden päivän aikana
mahdollisuus tutustua kahteen eri oppilaitos- tai koulutusvaihtoehtoon.
- Kasikurkistukset pyritään rakentamaan sellaisiksi, että
ne antavat esimakua koulutuksesta. Ammatillisella puolella
annetaan myös koulutusohjelmakohtaista tietoa alan ammateista sekä työelämän asettamista ammattitaitovaatimuksista,
opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Paavo Härkönen kertoo.

- Päivän sisällön avulla ohjataan peruskoulun oppilaita
uranvalintaan liittyvässä päätöksenteossa ja mieluisimman
alan sekä koulutusmuodon löytymisessä yhteishakuvaiheessa,
Härkönen jatkaa.
- Toisen asteen opiskelijat taas saavat tuntumaa valitsemansa koulutuksen ja alan esittelemiseen, kun he toimivat
opiskelupaikkaohjaajina. Samalla he hankkivat valmiuksia toimia tulevaisuudessa mahdollisina työssäoppimisen työpaikkaohjaajina, eli hyöty on molemminpuolinen, Härkönen pohtii.
Kasikurkistukseen osallistuvat lähes kaikkien peruskoulujen 8.-luokkalaiset Ylä-Savon alueelta. Joissakin yksittäistapauksissa kuljetuksista aiheutuvien kustannusten on katsottu
olevan esteenä osallistumiselle. Täten ihan kaikki halukkaat
eivät saa mahdollisuutta kurkistuspäivään.

Peruskoulun oppilaita harjoittelemassa kasikurkistuksella YläSavon ammattiopistossa
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2.2 Alumiinikeskittymä osaamisen kehittäjänä Järvi-Suomessa
Järviseudulle ja Suomenselän alueelle on muodostunut voimakas alumiiniteollisuus. Yritykset
valmistavat alumiiniprofiileja, työstävät alumiinia sekä liittävät alumiinia toisiinsa. Alueen teollisuus
on investoinut viime vuosina uusiin laitteisiin sekä menetelmiin, ja yrityksissä on paljon erityisosaamista vaativia tehtäviä.
Alueen yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä sekä Järviseudun ammatti-instituutin että
Alajärven lukion kanssa saadakseen nyt ja tulevaisuudessa ammattitaitoisia, työhön ja yritykseen
sitoutuvia työntekijöitä.
2.2.1 A lumiinialan osaamisverkosto

2.2.2 Alumiinikurssi Alajärven lukiossa

La Alucenter
Alajärven kaupunki ja alumiinialan yritykset ovat vuosia
kehittäneet eri tavoin alumiinialan koulutusta oppilaitosten
kanssa. Yritykset ovat perustaneet alumiinialan osaamisverkoston La Alucenterin, jossa pohditaan mm. alumiiniosaamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.
- Yhteistyöllä pyritään varmistamaan koko jatkojalostusketjun osaajien saatavuus, hallituksen puheenjohtaja Petri
Mäkelä ja myyntijohtaja Ari Kytölä Mäkelä Alu Oy:stä kertovat. Mäkelä Alu Oy on yksi verkoston aktiivisista jäsenistä.

Ennen alumiinikurssin toteuttamista Alajärven oppilaitosten
ja Mäkelä Alun edustajat kävivät vuonna 2002 tutustumassa
Ruotsin alumiinilukioon. Alueen yrittäjät ja päättäjät olivat käyneet jo sitä ennen tutustumassa Åsedan alueeseen
Ruotsissa. Vierailun perusteella Mäkelä Alun myyntijohtaja
Ari Kytölä ja Alajärven lukion rehtori Erkki Åkerman kehittelivät ideaa yrityksen ja lukion näkökulmasta. Tarkoituksena
oli antaa perustietoa alumiinista, herättää opiskelijoiden
mielenkiinto alumiiniin ja sen jatkojalostukseen sekä ideoida
uusia käyttömahdollisuuksia.
- Alumiinikurssiin sisältyy luentoja, joiden aikana yrityksen
edustaja kertoo alumiinista ja sen käyttömahdollisuuksista
sekä Järviseudun ammatti-instituutin opettaja alumiinihitsauksesta. Kurssin aikana alumiinikurssilaiset vierailevat alueen alumiinialan yrityksissä ja eri tason oppilaitoksissa, rehtori
Erkki Åkerman kertoo. Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun vierailun yhteydessä tehtiin alumiinin vetokoe.
Tärkeä osa kurssia ovat olleet Mäkelä Alun asiantuntijaluennot ja oppilaiden vierailut yrityksessä. Lisäksi yrityksen
edustaja on osallistunut harjoitustöiden ohjaukseen. Muotoilu on otettu osaksi alumiinikurssia ja sen toteutuksessa
yhteistyökumppanina on jo vuosia ollut Länsi-Suomen
muotoilukeskus Muova.
- Alumiinikursseja on vuoteen 2012 mennessä järjestetty
seitsemän. Niihin on osallistunut yhteensä 110 lukion opiskelijaa ja 10–17 ammattiopiston opiskelijaa. Poikien ja tyttöjen
osuus kursseilla on vaihdellut: alkuvaiheessa oppilaat olivat
poikia, välillä tyttöjen osuus nousi jo puoleen, viime aikoina
poikien osuus on taas lisääntynyt, Erkki Åkerman kertoo.
- Oppilailta saadun palautteen pohjalta kurssia on kehitetty koko ajan. Myös harjoitustöiden taso on noussut ja
niiden tuloksena on saatu mielenkiintoisia ideoita, joista voisi
kehittää jopa tuotteita. Harjoitustöiden ja kirjallisen kokeen
perusteella parhaita on palkittu rahastipendillä tai kesätyöpaikalla, Åkerman jatkaa.
- Oppilaat ovat yritykselle tärkeitä, koska nämä ovat kurssin aikana saaneet tuntuman alumiiniosaamiseen ja tutustuneet yritykseen. Näin yritys jää mieleen vaikkapa potentiaalisena työpaikkana tai tuleva tuotesuunnittelija saattaa miettiä
alumiiniprofiilin käyttömahdollisuuksia, Ari Kytölä Mäkelä
Alusta korostaa.

Koulutusyhteistyöryhmä
Alajärven kaupungin, alumiinialan yritysten ja alueen oppilaitosten edustajilla on pitkään ollut yhteinen koulutusyhteistyöryhmä. Se suunnittelee erilaisia lukioon, ammattikoulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen liittyviä hankkeita
alumiinialan koulutuksen kehittämiseksi ja käytön lisäämiseksi. Yritysedustajista ovat olleet aktiivisesti mukana Ari Kytölä
Mäkelä Alusta ja toimitusjohtaja Ahti Hakala L.M.K. Ky:stä
sekä työmestari Tarmo Höykinpuro Järviseudun ammattiinstituutista. Yksi esimerkki aktiivisesta yhteistyöstä on
alumiinikurssi Alajärven lukiossa.
- Koulutusyhteistyöryhmän nimeämällä pienemmällä
ryhmällä kokoonnumme määräajoin suunnittelemaan alumiinikurssin kehittämistä, käymme läpi kurssin palautetta sekä
mietimme tuoteideoiden jatkokehittelyä ja koulutuksen laajentamista, Alajärven lukion rehtori Erkki Åkerman kertoo.

Koulutusyhteistyöryhmä
Mäkelä Alu Oy
Alajärven lukio
L.M.K. Ky
Järviseudun ammatti-instituutti
Alucenter Oy
Järviseudun maakuntakorkeakoulu/
Järvi-Pohjanmaan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
yrityspalvelu Oy
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Hankkeiden edustajia
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2.2.3 Alumiinialan koulutus Järviseudun ammatti-instituutissa
Alumiinialan koulutuskokonaisuus yritysyhteistyönä
Järviseudun ammatti-instituutti JAMI kehitti Järviseudun
yritysten kanssa uuden alumiiniosaamisen opintokokonaisuuden, joka vastaa nykyistä paremmin alueen yritysten tarpeita.
Ammattiopiston opetussuunnitelmaan laadittiin valinnaisiksi
kursseiksi ”Alumiinihitsauksen perusteet” ja ”Erikoistumiskoulutus”. Erityisesti kiinnitettiin huomiota alumiinihitsauksen työturvallisuuteen niin tilojen kuin opiskelijoiden henkilökohtaisten varusteiden osalta.
JAMI:n kehittämä tutkinnon osa on hyväksytty kone- ja
metallialan tutkinnon perusteiden valinnaiseksi osaksi. Sen
nimeksi tuli ”Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus”
ja kestoksi 10 opintoviikkoa.
Alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus
Järviseudun ammatti-instituutissa on käynnistynyt merkittävä
alumiinialan koulutuksen kehittämishanke. Sen valmisteluun
ja toteutukseen osallistuu laaja yhteistyöverkosto. Hanke kestää kesäkuun loppuun 2014. Sen budjetti on 800 000 euroa,
josta osa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa JAMI:lle korkeatasoinen, valtakunnallisesti merkittävä alumiinialan koulutus- ja
kehittämiskeskus, jossa on nykyajan vaatimustason edellyttämä osaaminen ja laitekanta. Näin halutaan vahvistaa jo hyvin
toimivaa osaamisen alumiiniklusteria. Osaamistason noston
ohella tavoitteena on palvella yrityksiä uuden työvoiman
saannissa.

Modernissa alumiinialan oppimisympäristössä on mahdollista perusopetuksen lisäksi tutkia ja opettaa uusinta alumiinin työstö- ja hitsausteknologiaa sekä tuotantotekniikkaa ja
joustavaa tuotantoautomaatiota. Harjoitus- ja opinnäytetöinä
voidaan tehdä pienimuotoista kehittämis- ja koetoimintaa
alueen yrityksille.
- Voimme toimia muun muassa koulutustehtaana menetelmäkehityksessä sekä proto-osien ja koesarjojen valmistuksessa, projektipäällikkö Jarmo Nyyssölä kertoo.
Hankkeen yhteydessä on tarkoitus kehittää edelleen
alumiinialan koulutusta sekä käynnistää alumiinialan suuntautumisvaihtoehto kone- ja metallialan peruskoulutukseen.
Alumiinialan perusopetusta lisätään myös muille kone- ja metallialan opiskelijoille, joita pyritään rekrytoimaan laajemmalta
alueelta.
Yksikkö tulee antamaan myös aikuis- ja täydennyskoulutusta alalle suuntautuville ja/tai alalla työskenteleville henkilöille. Aikuiskoulutus voi olla kokonaisten tutkintojen suorittamista tai yritysten henkilöstön täsmäkoulutusta uusimpiin
tuotantomenetelmiin ja tekniikoihin.

Alumiinialan koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena
on rakentaa JAMI:lle korkeatasoinen, valtakunnallisesti merkittävä alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus, jossa on
nykyajan vaatimustason edellyttämä osaaminen ja laitekanta.
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2.3 Pääkaupunkiseudun yritys- ja oppilaitosverkosto
Pääkaupunkiseudun ammattiopistot toteuttivat Opetushallituksen rahoituksella hankkeen, jonka
tavoitteena oli varmistaa toimiva sekä jatkuvasti kehittyvä kone- ja metallialan vetovoimainen
oppimisverkosto opetuksen laadun ja työssäoppimisen kehittämiseksi.
Vakinaiset työssäoppimispisteet kahdessakymmenessä
yrityksessä
Hankkeen aikana opettajat kartoittivat ja kuvasivat yhteisellä
lomakkeella yrityksissä työpisteitä, joissa voidaan suorittaa opetussuunnitelmasta valittuja opintokokonaisuuksia.
Kahdessakymmenessä, pääosin pk-yrityksessä toteutettiin
kiinteät työssäoppimispisteet. Kuvaukset ovat käytettävissä
tulevia työssäoppimisjaksoja suunniteltaessa.
Verkottuminen oppilaitosten välillä
Hankkeen aikana rakennettiin yhteinen työssäoppimisrekisteri, kaksi verkko-oppimis- ja yhteistyöverkostoa (kome.ning.
com ja kome2010.wikispaces.com) sekä toteutettiin yhtenäinen työssäoppimisen ohjaus-, toteutus- ja arviointimalli.
Oppilaitosten opettajat kokoontuivat määräajoin pohtimaan
opetussuunnitelmien yhtenäistämistä ja vaihtoehtoisia opintopolkuja. Näissä työpajoissa laadittiin myös yhteinen näyttöja harjoituspankki.
Ohjausryhmässä laadittiin suunnitelma työnjaosta ja
erikoistumisesta oppilaitosten kesken. Tämä hyväksytettiin
rehtorien kanssa pidetyssä kokouksessa.
Hanke päättyi vuonna 2012. Yritysten lisäksi yhteistyökumppaneina olivat hankkeen koordinoijana Omnian
ammattiopisto, Helsingin tekniikan alan oppilaitos (vuoden
2013 alusta Stadin ammattiopisto), Vantaan ammattiopisto,
Varia sekä Teknologiateollisuus ry, Opetushallitus ja Auros
Consulting.

Ammattiopistojen työnjako ja erikoistuminen
Ammattiopistot jatkavat sovitun työnjaon ja erikoistumisen
mukaisesti opiskelijavaihtoja. Näin opiskelijoille voidaan tarjota sellaisia opintopolkuun liittyviä tutkinnonosia, joita ei ole
tarjolla omassa oppilaitoksessa. Ammattiopistojen erikoistumisalueina ovat seuraavat:
• Heltech: koneenasennus
• Omnia: CAD/CAM ja levyalan numeerinen ohjaus
• Varia: Hitsaus.
Alkuvaiheessa opiskelijavaihto toteutetaan päittäin kahden
ammattiopiston välillä tai ryhmävaihtona.
Yhteiskoulutukset
Ammattiopistot järjestävät oppilaitosten henkilöstölle yhteisiä
räätälöityjä koulutuksia mm. yritysyhteistyön pohjalta nousseisiin tarpeisiin.

Mitä hankkeen jälkeen?
Pääkaupunkiseudun rehtorien tapaamisessa sovittiin seuraavista verkoston yhteistyön muodoista:
Yhteistyö yritysten ja ammattiopistojen välillä
Yhteistyön koordinaatioryhmä jatkaa toimintaansa niin, että
vetovastuu vaihtuu ammattiopistoittain vuosittain. Ryhmässä käsitellään mm. yritys-oppilaitosverkoston kehittämistä
ja laajentamista, yritysrekisterin ylläpitoa ja kehittämistä,
investointien koordinointia sekä opettajatapaamisten sisältöä
ja toteuttamista. Koordinaatioryhmä kokoontuu neljä kertaa
vuodessa. Yhteen kokouksista kutsutaan myös rehtorit, apulaisrehtorit, osastonjohtajat ja koulutuspäälliköt.
Opettajatapaamiset
Opettajien tapaamisissa jatketaan ammattiosaamisen näyttöjen ja harjoitustöiden kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä
ylläpitoa yhteisessä pankissa. Tapaamiset toteutetaan kaksi
kertaa vuodessa.
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MECONET OY

2.3.1 Vastuullisuus, jatkuva parantaminen ja osaaminen kilpailukyvyn takaajina
Vastuullisuuteen kuuluu, että jokainen meconetilainen vastaa
yhteisten tavoitteiden toteutumisesta. Yritys luo lisäarvoa
asiakkailleen hyödyntämällä teknologista osaamistaan. Jatkuvalla parantamisella yritys kasvattaa kilpailukykyään, nostaa
työtehtävien mielekkyyttä ja luo lisäarvoa omistajille.
- Meconetin tärkein voimavara on motivoitunut ja osaava
henkilöstö. Meille on tärkeää, että jokainen meconetilainen tuntee yhtiön tavoitteet ja strategian, ja että jokaisella
on mahdollisuus viihtyä työpaikallaan, toimitusjohtaja Ralf
Sohlström kertoo.
- Strategian jalkauttaminen toteutetaan järjestelmällisellä
kokouskäytännöllä, säännöllisillä tiedotustilaisuuksilla, vuosittaisilla kehityskeskusteluilla sekä jokapäiväisellä vuorovaikutteisella esimiestyöskentelyllä. Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä osallistumalla säännöllisesti Suomen parhaat työpaikat
-tutkimukseen. Toimintojen ja prosessien jatkuva parantaminen on koko henkilöstön vastuulla, Sohlström jatkaa.
Laatu ja ympäristö kilpailuvaltteja
Meconetissa on käytössä keskeiset laadunvalvontatyökalut.
Valmistus perustuu Lean-ajatteluun ja siihen liittyvien työkalujen hyödyntämiseen. Ympäristöhallintajärjestelmän pohjalta
yritys pyrkii toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä aiheuttamansa ympäristökuormituksen vähentämiseen.
- Huomioimme ympäristönsuojelulliset näkökohdat
tuotteidemme suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä.
Raaka-aineiden, energian ja pakkausten käytön tehokkuudella vähennämme luonnonvarojen turhaa kulutusta. Valmistamme tuotteemme kierrätettävistä materiaaleista, Ralf
Sohlström korostaa. Laatu- ja ympäristöasioiden tulee myös
olla osa ammatillista opetusta, Sohlström painottaa.
Monenlaista yhteistyötä koulumaailman kanssa
Työssäoppiminen
Meconetin ja ammattiopistojen yhteistyö konkretisoituu työssäoppimisen kautta. Tällöin voidaan tehokkaasti hyödyntää
työn ja teorian vuorottelua. Yrityksessä on ollut säännöllisin
väliajoin yleensä neljä työssäoppijaa, kaksi kerrallaan. Käytäntö on vuosien mittaan vakiintunut.
Vantaan ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijat
ovat työssäoppimassa neljä viikkoa, toisen vuoden opiskelijat
seitsemän viikkoa.

Toimitusjohtaja Ralf Sohlström Meconetin tuotteita esittelemässä.
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Työssäoppimisen sisältö
• Työnjohtaja kertoo pelisäännöt.
• Perehdyttämisessä käytetään yrityksen omaa perehdyttämisohjelmaa, jossa on lueteltu asioita joita uuden
työntekijän kanssa pitää käydä läpi.
• Työpisteissä perehdyttämisen tekee vanhempi työntekijä,
joka tuntee työn parhaiten.
• Työssäoppija pitää päiväkirjaa tehdyistä töistä ja oppimistaan asioista. Työssäoppimisen sisältö sovitaan
yrityksen ja oppilaitoksen välillä.

- Teetämme pääsääntöisesti normaaleja töitä. Nuoremmat
tekevät kokoonpanossa vaihetöitä tai ovat koneenasentajan mukana. Ylemmillä vuosikursseilla olevat ja 18 vuotta
täyttäneet voivat jo käyttää vaativampia tuotantokoneita. Jos
17-vuotias opiskelija on työskennellyt epäkeskopuristimella,
hänelle on hankittu lupa Tukesista, tehdaspäällikkö Kari Kettumäki kertoo. Opiskelijoita on ollut sekä Vantaan ammattiopistosta että Stadin ammattiopistosta.
- Mielestäni jaksot ovat toimineet hyvin. Näkemykseni
mukaan yrityksellä on iso vastuu opiskelijan motivoinnista
ja siitä, että tämä saa mahdollisuuden oppia ja työskennellä. Myös opiskelijan oma motivaatio on tärkeä, Kettumäki
korostaa.
- Olemme kiinnostuneita ottamaan yhteistyöoppilaitostemme opiskelijavaihdossa olevia ulkomaisia opiskelijoita
lyhyeksi jaksoksi seuraamaan työskentelyämme, Ralf Sohlström sanoo.

Stipendit opiskelijoille
Meconet jakaa vuosittain stipendit Vantaan ammattiopiston
ja Stadin ammattiopiston opiskelijoille. Kriteereinä ovat mm.
opiskelijan asenne sekä motivaatio opiskeluun ja työhön. Stipendin suuruus vaihtelee vuosiluokan mukaan. Sen suuruus
on valmistuvalle 200 euroa, 2. vuosikurssille 150 euroa ja 1.
vuoden opiskelijalle 100 euroa.
Uusia yhteistyömuotoja suunnitteilla ammattiopistojen
kanssa
Opettajien työelämäjaksot
Meconetissa ei toistaiseksi ole ollut ammattiopiston opettajia
työelämäjaksoilla, joskin yritys on kiinnostunut kokeilemaan
tätä Vantaan ammattiopiston kanssa. Ammattiopisto on
tehnyt päätöksen, jonka mukaan jokainen opettaja osallistuu kerran viidessä vuodessa 2-4 viikon jaksolle työelämään.
Jaksot ovat luonteva tapa suunnitella esimerkiksi yrityksen
kanssa tehtävää yhteistyötä ja työssäoppimisen systemaattista toteuttamista.
- Voisimme tarjota opettajalle oikeita töitä esimerkiksi
puristimella ja monitoimikoneella sekä tutustumista yrityksen
eri osa-alueisiin, kuten suunnitteluun, laadunvalvontaan ja
myyntiin, Kari Kettumäki hahmottelee.
Kummiluokkatoiminta ammattiopistojen kanssa
Meconet on kiinnostunut myös laajemmasta yhteistyöstä
kummiluokkatoiminnan puitteissa. Vantaan ammattiopiston
kanssa mietitään kummiluokkatoiminnan sisältöä, käytännön
järjestelyjä ja aikatauluja. Yhtenä ajatuksena on järjestää
lukuvuoden alussa uusille ykkösille tutustuminen yrityksen
toimintaan.

Peruskoululaisten tutustumiskäynnit
Meconetissa on ollut säännöllisesti peruskoululaisten vierailuja Helsinge Skolanista sekä Jakomäen ja Vantaankosken
kouluista. Oppilaita on etukäteen pyydetty valmistelemaan
kysymyksiä. Ihanneryhmänä voisivat olla peruskoulun 8-luokkalaiset.
Esittelyn aikana oppilaille kerrotaan, miten Meconetille
pääsee töihin ja millaista koulutusta eri työtehtävät vaativat.
Opiskelun merkitystä korostetaan, koska, jokaisessa työssä
tarvitaan jonkinlaista ammatillista peruskoulutusta.

Ohjelma
09.00 Tervetuloa
Meconetin esittely
09.15 Työelämän pelisäännöt
09.30 Tehdaskierros
09.45 Yhteenveto
- kysymyksiä ja vastauksia
- mehua ja pullaa
10.00 Vierailu päättyy

Ennen tehdaskierrosta käydään läpi turvallisuuteen liittyvät
asiat:
• Tehtaalle mennään kahdessa ryhmässä.
• Seuraa johtajaa.
• Käytä korvatulppia.
• Kulje vai merkityillä käytävillä.
• Mihinkään ei saa koskea!
Kierroksen jälkeen on mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Oppilaat ovat kysyneet esimerkiksi toimitusjohtajalta, mikä on
hauskinta tai ikävintä johtamisessa tai paljonko saa palkkaa
ja konkreettisesti se, miten Meconetiin pääsee töihin.
Teknologiateollisuus on tukenut bussikuljetuksia kouluista
Meconetiin.

Meconet Oy on johtava kierrejousien sekä meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tuotteet ovat tarkkoja ja laadukkaita
metallikomponentteja sekä vaativia kokoonpantuja kokonaisuuksia. Yritys tarjoaa tehokkaan palveluketjun prototyypistä
volyymituotantoon.
Meconetin sopimuskumppaneina ovat maailman johtavat elektroniikka-, rakennustuote-, terveystuote- ja ajoneuvoteollisuuden yritykset.
Räätälöityjä kierrejousia käytetään sähkö-, elektroniikka-, koneenrakennus- ja kulkuvälineteollisuudessa sekä esimerkiksi
lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa. Valmistettavien tuotteiden sarjakoot vaihtelevat yksittäistuotannosta kymmenien miljoonien kappaleiden suursarjatuotantoon.
Meconet työllistää 220 henkilöä. Tehtaat sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella ja Pihtiputaalla sekä Ruotsissa ja Virossa.
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2.3.2 Kilpailuvalttina kokonaisvaltainen palvelu
Konetehdas K & K Oy palvelee asiakkaitaan monipuolisella
koneistusosaamisella, jossa toiminnan ytimen muodostavat
yksittäiskappaleiden ja piensarjojen valmistus. Laajimmillaan
palvelu käsittää kaiken, osien valmistuksesta kokoonpanoon.
- Perinteisen lastuavan työstön rinnalla tarjoamme lukuisia
lisäarvopalveluja, kuten suunnittelupalveluja yhteistyöverkoston avulla, kokoonpanoa ja kykyä ratkaista eteen tulevia
pulmia. Asiakkaan tarpeesta lähtevien kokonaisten koneiden
ja koneenosien valmistus muodostaa tärkeän ja kasvavan
osan toimintaamme, Konetehdas K & K Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Kari Karaslahti kertoo.
Yritys on panostanut voimakkaasti asiakkaan kanssa tehtävään tuotekehitykseen. Uusien prototyyppien suunnittelussa
koneistajan mukana olo heti alkuvaiheesta lähtien on tärkeää.
- Kun molemmat osapuolet miettivät yhdessä ratkaisuja,
syntyy myös tulosta. Olemme säännönmukaisesti kyenneet
alentamaan kustannuksia sekä lyhentämään valmistusaikoja,
kun olemme asiakkaidemme kanssa yhdessä ryhtyneet
kehittämään tilaus-, valmistus- ja toimitusprosessejamme,
Karaslahti toteaa. Tavoitteena on laajentaa toimintamalli
koskemaan suurinta osaa yrityksen asiakaskunnasta jo lähitulevaisuudessa.

Konetehdas K & K Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Karaslahti
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Uusia innovaatioita tuotannon tehostamiseksi
Konetehdas K & K on kehitellyt siirreltävää robottisolua, jossa
esityöstöstä tulevat kappaleet voidaan panostaa automaattisesti hiomakoneelle. Robottisolua voidaan myös siirtää
helposti ja nopeasti yhdeltä työstökoneelta toiselle.
- Toinen innovaatiomme liittyy nostureiden ja muiden
vastaavien laitteiden kauko-ohjaukseen. Olemme kehittäneet
ja patentoineet kauko-ohjauslaitteiden pikalukitusmenetelmän, jolla irrottaminen ja kiinnitys tapahtuvat yhden käden
sormilla, Karaslahti kertoo.
Yhteistyökokeiluja ja kokemuksia ammattiopistojen
kanssa
Yrityksen koko ja erikoistuminen vaikuttavat merkittävästi
yhteistyön tiiviyteen ja monipuolisuuteen ammattiopistojen
kanssa.

Työssäoppiminen
- Olemme kokeilleet erilaisia yhteistyökuvioita ja analysoineet
niistä saatuja kokemuksia. Stadin ammattiopiston kanssa
tehdystä yhteistyöstä haluaisin ottaa esille joustavan työssäoppimisen, jossa kolmannen vuoden opiskelija oli suorittanut
kaikki oppilastyöt ja hänellä oli jäljellä vain teoriatunteja.
Opettajan kanssa katsottiin, milloin opiskelijalla oli vapaata
oppitunneista ja näiden mukaan sovittiin työssäoppimisjaksoista. Jos opiskelijalla oli esimerkiksi aamulla tunteja, hän oli
päivällä meillä harjoittelemassa, Kari Karaslahti kertoo.
- Opiskelija työskenteli aluksi manuaalikoneella, jossa arvioitiin osaamistaso. Sen jälkeen häntä siirrettiin tehtävästä toiseen – yhä vaativampiin tehtäviin. Näin menettelemme myös
muiden työssäoppijoiden kanssa. Opiskelija teki yrityksessä
opinnäytetyön, joka suunniteltiin yhdessä opettajan kanssa,
Karaslahti jatkaa.
- Työssäoppimisessa lähdemme siitä, että opiskelijan on
meille tullessa hallittava manuaalikoneet ja ylipäätään perusosaaminen, ennen kuin hänet voidaan siirtää NC -koneelle,
Karaslahti korostaa.
- Meillä on tavoitteena saada tarpeen mukaan kesätyön ja
työssäoppimisen kautta innostuneita ja alasta kiinnostuneita
nuoria ihmisiä, jotka haluavat menestyä yrityksen mukana ja
tarttua uusiin haasteisiin, Karaslahti visioi.

Odotuksia yhteistyölle
- Toivoisin, että opettajat olisivat nykyistä enemmän kiinnostuneita yrityksen osaamisesta ja tulisivat tutustumaan
toimintaamme. Ennen työssäoppijan ottamista edellytämme,
että opettaja tulee tapaamaan meitä, jolloin voimme etsiä
yhdessä sopivat työssäoppimiskohteet ja sopia käytännön järjestelyistä. Opettaja voi samalla päivittää oma osaamistaan,
Karaslahti sanoo.
Vuorovaikutusta kone- ja metallialan koulutustoimikunnassa
Hallituksen puheenjohtaja Kari Karaslahdella on jo kolmas
nelivuotiskausi meneillään Opetus- ja kulttuuriministeriön
nimeämässä kone- ja metallialan koulutustoimikunnassa.
- Toimikunnassa olen oppinut paremmin ymmärtämään
koulutusjärjestelmäämme ja saanut kokonaiskuvan koulutuksemme moniulotteisuudesta. Koen myös, että olen itse
voinut suoraan tuoda päättäviin elimiin teollisuuden näkemyksiä mm. työnjohtokoulutuskokeilusta ja sen kehittämisestä, Karaslahti kertoo.
- Olen myös Stadin ammattiopiston kone- ja metallialan
sekä Kelloseppäkoulun neuvottelukunnissa. Näin saan konkreettisen kuvan oppilaitosten arjesta ja voin kertoa näkemyksiäni koulutuksen kehittämisestä, Karaslahti jatkaa.

Oppisopimuskoulutus
Yrityksellä on ollut Kelloseppäkoulusta valmistuneita oppisopimusoppilaita.
- Heillä on ollut erityisesti käden taidot ja viimeistely hallinnassa verrattuna ammattiopistoista tuleviin. Pidän oppisopimuskoulutusta hyvänä koulutusmuotona, ja meillä on ollut
siitä hyvät kokemukset. Toivoisin, että yrityksille maksettaisiin
ohjauksesta riittävä korvaus. Se voisi olla suuruudeltaan sama
kuin mitä maksetaan esim. nuorisotakuussa. Tämä kannustaisi ja sitouttaisi varsinkin pk-yrityksiä, Karaslahti korostaa.

Meillä on tavoitteena saada tarpeen mukaan kesätyön ja
työssäoppimisen kautta innostuneita ja alasta kiinnostuneita nuoria ihmisiä, jotka haluavat menestyä yrityksen mukana ja tarttua uusiin haasteisiin.
Konetehdas K & K Oy on alihankintaan erikoistunut perheyritys, joka palvelee raskasta ja keskiraskasta teollisuutta pitkälle jalostetuilla konepajateollisuuden tuotteilla sekä kunnossapitopalveluilla. Yritys työllistää reilut kymmenen henkilöä.
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3. Monikansallinen yritys yhteistyökumppanina
3.1. Menestymisen ydin vahvassa panostuksessa uudistumiseen

Monikansallisen yrityksen menestyksen ydin on henkilöstön
ammattitaidossa ja vahvassa panostuksessa tutkimukseen ja
tuotekehitykseen. ABB panostaa henkilöstön kehittämiseen
ja työhyvinvointiin tarjoamalla monipuolisia kehittymis- ja
etenemisvaihtoehtoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Vuonna 2012 ABB käytti Suomessa yli 11 miljoonaa euroa
henkilöstön kehittämiseen.
Henkilöstön kehittämisen osa-alueita ovat mm. laaja
esimiesvalmennus ja pitkät perinteet omaava oppisopimuskoulutus. Koulutustarvearvioinnin lisäksi yksittäisen työntekijän koulutuksessa korostuvat työturvallisuuteen, tuotteen
valmistuksen ja laatuun liittyvät asiat. Kaikessa koulutuksessa
asiakasnäkökulmaa pidetään erittäin tärkeänä.
Yhtenäinen ja monitasoinen esimiesvalmennus
ABB:n oma esimiesvalmennus sisältää useita tasoja esimiestyön ensiaskeleista ja esimiestyön perusteiden omaksumisesta lähtien. Esimiestyön perusteet -koulutuksessa tutustutaan
muun muassa työlainsäädäntöön ja työhyvinvoinnin periaatteisiin. Esimiesvalmennukset antavat hyvät eväät toimia
esimiehenä, niin henkilöstö- kuin asiajohtajana, valmentajana
ja strategisena johtajana.
- Varsinkin esimiesvalmennuksessa pyrimme kokoamaan
ryhmät eri yksiköistä. Verkottumisen lisäksi voimme myös
varmistaa sen, että jokaisella on johtamisen osalta samat lähtökohdat ja prosessit, rekrytointipäällikkö Johanna Kakkuri
toteaa.
Esimiesvalmennuksen vaikuttavuutta ja tasoa mitataan säännöllisillä henkilöstötyytyväisyysmittauksilla ja esimieskyselyillä.
- Valmennuksessa hyödynnämme uusia innovaatioita
sisältäviä konkreettisia työkaluja. Niillä voimme ohjata osallistujia harjoittelemaan ja kokeilemaan sekä aikaansaamaan
tuloksia, mikä saa tuntemaan onnistumisten iloa. Viimeksi
mainittu on elintärkeä asia työyhteisöissä ja sen merkitys
kasvaa tulevaisuudessa, Johanna Kakkuri korostaa.
ABB-yhtymä tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet
pätevöityä kansainvälisissä tehtävissä. Englannin kielen taito
on lähes kaikissa tehtävissä tärkeä, koska ohjeet ja manuaalit
ovat englanniksi ja pääosa tuotteista menee vientiin.
Työjohtajakoulutusta yrityksen tarpeisiin
Yritys edellyttää työnjohtajilta projektinjohtamiskykyä, kustannustietoisuutta, tuotannonohjausmenetelmien ja -mallien
hyvää tuntemusta sekä nopeaa reagointikykyä mm. pullonkauloihin ja muutoksiin. Samalla pitää tuntea liiketoimintaa,
kehittää kokonaisuutta ja olla kykyä innostaa työntekijöitä
mukaan kehitystyöhön.
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- Tuemme uralla etenemisessä henkilöitä, joilla on kykyä
ja motivaatiota kehittyä työnjohtotehtäviin. Esimiehillä on
keskeinen rooli vahvuuksien ja työnjohtotaipumusten tunnistamisessa, Johanna Kakkuri korostaa.
Oppisopimuskoulutuksella työnjohtajiksi
ABB:llä on oppisopimuskoulutuksessa pitkät perinteet. Se
on todettu hyväksi tavaksi rekrytoida ja ylläpitää henkilöstön osaamista. Valtaosa kaikista oppisopimuskoulutuksen
saaneista työskentelee edelleen yhtiön palveluksessa. Oppisopimus on osoittautunut myös motivoivaksi ja todelliset
osaamistarpeet hyvin huomioivaksi tavaksi kouluttaa työnjohtotehtäviin.
- Vuonna 2008 käynnistimme oppisopimuskoulutuksen,
jonka tavoitteena oli tekniikan erikoisammattitutkinto. Siihen
valittiin ABB:llä työskenteleviä henkilöitä, jotka olivat ilmaisseet mielenkiintonsa siirtyä työnjohtotehtäviin, mutta joilla ei
ollut ollut riittävää koulutusta siihen. Osallistujia oli 16, joista
15 suoritti tutkinnon ja moni toimiikin jo työnjohtotehtävissä,
Kakkuri kertoo.
Työnjohtajien sparrausryhmä
ABB:n Vaasan tehtaalla käynnistettiin vuonna 2011 pilotti
”Työnjohtajien sparrausryhmä”. Siihen valittiin eri kokemuksen omaavia työnjohtajia eri yksiköistä.
- Tavoitteena oli verkostoitua ja jakaa kokemuksia ajankohtaisten teemojen ympärillä. Ryhmä pääsi tutustumaan
toistensa tehtaille tai yksiköihin ja he vierailivat myös ulkopuolisessa yrityksessä. Saimme tästä niin hyviä kokemuksia,
että toinen ryhmä käynnistettiin vuonna 2012, Kakkuri
toteaa.
Oppilaitosyhteistyö turvaa tulevaisuuden osaamisen
Oppilaitosyhteistyö on ABB:llä pitkäjänteistä, ja sitä on
toteutettu järjestelmällisesti jo 1990-luvun alusta. Yhteistyön
tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen sisältö vastaa
työelämän tarpeita, taata osaajien saatavuus sekä mahdollistaa opiskelijoille tuntuma työelämään. Samalla kasvatetaan
ABB:n, mutta myös koko sähkövoima- ja automaatioteknologia-alan tunnettuutta ja houkuttelevuutta.
Yhteistyöllä opiskelijat halutaan sitouttaa jo aikaisessa vaiheessa yritykseen ja kannustaa hakeutumaan alalle. Opiskelijoita tuetaan muun muassa opintoihin liittyvillä harjoittelu- ja
opinnäytetyöpaikoilla. Hyvästä koulumenestyksestä palkitaan
stipendeillä. Alan tunnettuutta lisätään myös messujen ja vierasluentojen kautta sekä pitämällä ovet avoimina vieraileville
opiskelijaryhmille. Yritys järjestää myös elokuva- ja saunailtoja

ja brunsseja sekä naisille tarkoitettuja tempauksia, joilla kannustetaan yhä enemmän naisia hakeutumaan tekniikan aloille.
Kaikkiaan Suomen ABB järjestää erilaisia tapahtumia ja
opintokäyntejä vuosittain noin 130. Niihin sisältyy muun
muassa luentoja, esittäytymistilaisuuksia, rekrytointitapahtumia ja messuja. ABB tarjoaa noin tuhat kesätyöpaikkaa joka
vuosi. Työssäoppijoita on Suomessa noin 150 vuosittain.
- Kesätyöpaikka nähdään monen nuoren avaimeksi
myöhempään vakituiseen työsuhteeseen. Esimerkiksi vuonna
2012 saimme poikkeuksellisen paljon kesätyöhakemuksia.
Normaalisti niitä on tullut Suomen ABB:lle noin 8 000–
10 000, nyt yli 12 000, Kakkuri iloitsee.
- Yksin Vaasan ammattiopistosta meillä käy työssäoppijoita
noin 60 vuosittain. Korkeakouluopiskelijoille tarjoamme harjoitteluohjelman ja peruskoululaisille muun muassa fysiikan työpajoja Vaasassa, Helsingissä ja Lappeenrannassa, Kakkuri jatkaa.
ABB on käynnistänyt Vaasassa ja Helsingissä opiskelijafoorumit, joissa on mukana opiskelijoita ammattiopistoista
yliopistoihin. Tapaamisia järjestetään neljä kertaa vuodessa,
ja niissä kuullaan opiskelijoiden näkemyksiä muun muassa
yhteistyön kehittämisestä.
- Yhteistyö oppilaitosten kanssa on sujunut hyvin. Täytyy
muistaa, ettei siihen panostaminen ole vain oppilaitosten
asia, vaan sitä tehdään aidosti yhdessä. Yrityksen on varattava siihen resursseja ja esitettävä rohkeasti erilaisia yhteistyömuotoja, Kakkuri korostaa.

- On todella tärkeää, että koko henkilöstö sitoutuu työnantajamielikuvan vahvistamiseen, mikä on erittäin antoisaa.
Myös opiskelijat pitävät työtämme tärkeänä, Kakkuri jatkaa.
Monivuotinen panostus oppilaitosyhteistyöhön ja yrityksen mielikuvan kehittämiseen näkyy. ABB sijoittui esimerkiksi
Talentumin vuoden 2013 työnantajamielikuvatutkimuksessa
ykkössijalle työssäkäyvien diplomi-insinöörien sekä DI-opiskelijoiden parissa. Myös kaikkien vastaajien kesken ABB sijoittui
kärkikolmikkoon houkuttelevimpien työpaikkojen listalla.

Kokemuksia yhteistyöstä
• Koulutuksen laatu paranee ja yritys saa entistä
parempia osaajia.
• Työssäoppiminen systematisoituu ja yritys saa
valmiimpia osaajia.
• Vuorovaikutus paranee ja yritysten tarpeet otetaan
paremmin huomioon koulutuksen kehittämisessä.
• Yritys saa räätälöityä koulutusta omalle henkilöstölle.

Teekkareita tutustumiskäynnillä ABB:n tehtaalla
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Uskomme, että Taitaja-kilpailuja tukemalla voimme auttaa
nuoria tekemään oikeita ja itselleen sopivia valintoja näiden
päättäessä jatko-opiskeluistaan.
Näkyvyyttä ja kontakteja Taitaja-kilpailuilla
ABB on tukenut jo vuosia eri tavoin Taitaja-kilpailuja, joiden
avulla voidaan vahvistaa myönteistä mielikuvaa yrityksestä.
Yritys on toiminut muun muassa laji- ja palkintokumppanina
sekä kerran pääsponsorina.
- Meille on tärkeää kertoa nuorille teknologiateollisuudesta, omasta alastamme, alamme ammateista sekä näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Uskomme, että Taitaja-kilpailuja
tukemalla voimme auttaa nuoria tekemään oikeita ja itselleen sopivia valintoja näiden päättäessä jatko-opiskeluistaan.
Samalla turvaamme osaavan työvoiman saannin myös omiin
toimintoihimme, Johanna Kakkuri toteaa.
Panostuksen onnistumista seurataan pidemmällä aikavälillä esimerkiksi katsomalla, miten nuoret hakeutuvat tekniikan
opintoihin.

Energialähettiläs vauhdittaa suomalaista cleantechiä
maailmalla
Energia- ja ympäristöteknologioista on muodostumassa
Suomen viennin uusi veturi. Vaasan seudulta löytyy pohjoismaiden merkittävin energiakeskittymä, jolla on monipuolista
osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan alan haasteisiin.
ABB on mukana EnergyVaasa-verkostossa, joka valitsi
vuonna 2013 jo toisen kerran Vaasan seudun energialähettilään. Vaasan seudun yritysten lisäksi valintaa koskevaan
äänestykseen osallistui yli 11 000 henkilöä.
Energialähettilääksi valittiin nyt 25-vuotias insinööriopiskelija Pentti Itkonen, joka työskentelee syys-lokakuussa
cleantech-alan kärkiyritysten palveluksessa. Tehtävässään
energialähettiläs tutustuu yli 10 maassa työnantajayritysten
valitsemiin kohteisiin ja siihen, kuinka suomalaiset yritykset
ratkaisevat globaaleja cleantech-alan haasteita. Blogin ja
videoblogin välityksellä voi seurata, miten yritysten toiminta ja energiaratkaisut vaikuttavat ympäristöön ja ihmisten
elämään.

ABB Oy on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB:hen kuuluu viisi divisioonaa, jotka ovat sähkövoimatuotteet ja - järjestelmät, sähkökäytöt ja kappaletavara-automaatio sekä pienjännitetuotteet ja prosessiautomaatio.
Teknologiaratkaisujen ja sovellusten tavoitteena on parantaa energia- ja tuotantotehokkuutta sekä sähköverkkojen luotettavuutta. Kestävä kehitys on integroitu osaksi liiketoimintaa.
Suomessa ABB toimii 30 paikkakunnalla ja globaalisti noin 100 maassa. ABB:n palveluksessa työskentelee yli 145 000
henkilöä, joista noin 6 000 Suomessa.
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3.2 Yhteistyötä peruskoulujen ja lukioiden kanssa ABB:n Pitäjämäen tehtailla
ABB:n Pitäjämäen tehtailla Helsingissä on kummiluokkatoimintaa lukioiden kanssa, fysiikkaluokka peruskoululaisille
ja lukiolaisille sekä monipuolista yhteistyötä yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen kanssa.
Kummiluokkatoiminta
ABB on tehnyt Apollon yhteiskoulun lukion kanssa yhteistyötä jo kymmenkunta vuotta. Tällöin perustettiin kestävän
kehityksen kurssi muutaman muun yrityksen kanssa. Kurssin
aikana opiskelijat tutustuvat mm. kierrätykseen ja siihen, miten metallit jaotellaan tehtaalla. Asiantuntijat käyvät koululla
kertomassa tuulienergiasta. Oppilaat ovat tutustuneet myös
ABB:n Viron tehtaan toimintaan.

Kestävä kehitys -kurssin ohjelma 2012
• Kurssin esittely: Yleissivistävää tietoa kestävästä
kehityksestä
• ABB:n edustajan luento energiatehokkuudesta
• Opintokäynti ABB:llä: Miten yritys kierrättää?
• Opintokäynti Kuusankoski Oy:llä: Metallien kierrätys
• Opintokäynti Arandalla: Itämeren tila
• Opintokäynti Helsingin Energialla: Tietoisku kodinkoneiden energian kulutuksesta
• Opintokäynti Helsingin Yliopiston kemian laitoksella:
Muovit ja muovien valmistus
• Luento: Jätteiden lajittelu ja kierrätys (Kotitalouden
jätteiden kierrätysperiaate)
• Opintokäynti Kierrätyskeskuksen ympäristökouluun:
Ekologinen selkäreppu sekä mihin luonnonvaroja
käytetään
Päätösmatka ABB:n Jürin tehtaalle Viroon.

Vuoden mittaan yritys järjestää teemoittain vaihtelevia yritysja työpäiviä, joissa kerrotaan kokemuksia työelämästä.
Yritys on aloittanut pari vuotta sitten yhteistyön myös Leppävaaran koulun kanssa. Parhaalle matikan ja fysiikan opiskelijalle jaetaan stipendi ja opintokäynnin aikana kerrotaan
yrityksestä ja insinöörien työstä.
Työpajalta potkua fysiikan opiskeluun
ABB käynnisti fysiikan luokkatoiminnan Helsingissä vuonna
1998 yhteistyössä Matematiikan opettajien liitto ry:n (MAOL)
kanssa. Luokat sijaitsevat Helsingissä ABB:n Pitäjänmäen
tehtailla sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa.
- Helsingin fysiikan työpajassa on mahdollisuus erilaisten
sähkön tuottamista, siirtämistä ja käyttämistä havainnollistavien kokeiden tekemiseen. Esimerkkeinä mainittakoon
sähkömagneettinen induktio, resonanssi, Planckin vakio,
muuntaja, aurinkopaneelitutkimus, sähköparit, vaihtovirran
tutkiminen, Ohmin laki jne. Fysiikan työt ohjeineen ovat
nähtävillä MAOLin www-sivuilla, HR Specialist Salla Järvinen
kertoo.
- Toivomme, että opettajat perehtyvät tehtäviin ja valitsevat ennakkoon ne työt, jotka halutaan tehdä. Ohjaajina fysiikan luokassa toimivat Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka
opiskelevat fysiikan aineenopettajiksi, Järvinen jatkaa.
Lukuvuodessa fysiikan luokassa käy noin 20 ryhmää peruskoululaisista lukiolaisiin eli yhteensä noin 400 oppilasta.
- Niin oppilaiden kuin opettajienkin palaute on ollut positiivista. Hyvänä puolena on muun muassa se, että luokassa
voi tehdä laajan valikoiman erilaisia kokeita, Järvinen pohtii.
- Kesällä 2013 päivitimme laitteistot kuntoon niiltä osin,
kun se on tarpeellista. Tulevaisuudessa pyrimme lisäämään
fysiikan luokan markkinointia entisestään, Järvinen toteaa.
Lappeenrannassa fysiikan luokka sijaitsee teknillisen yliopiston tiloissa ja sähkötekniikan osasto vastaa sen ylläpidosta. Lappeenrannassa toiminta pyörii todella aktiivisesti. Siellä
fysiikan luokassa kävi lukuvuonna 2012 lähes 800 oppilasta.

Työpajatoiminta: Niin oppilaiden kuin opettajienkin palaute
on ollut positiivista. Hyvänä puolena on muun muassa se,
että luokassa voi tehdä laajan valikoiman erilaisia kokeita.
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FASTEMS OY AB

4. Yhteistyötä yli oppilaitosrajojen
4.1 Tuottavuuden maksimointi yhdessä asiakkaan kanssa
Fastemsin automaatioratkaisut mahdollistavat tuotannon
automatisoinnin sekä osittain miehittämättömän tuotannon.
Ratkaisuilla saavutetaan massatuotannon edut niin pienillä
kuin suurilla tuotantoerillä. Monipuoliset palvelut järjestelmien käyttöönotosta niiden modernisointiin edellyttävät
monitaitoisia ammattilaisia ja teknisen työn osaajia.
Fastemsin toimintaa voisi verrata suuren insinööritoimiston
toimintatapaan. Merkittävä osa toiminnasta on suunnittelua.
Oma tuotanto on kokoonpanoa, järjestelmän käyttöönottoa,
testausta sekä kokonaisvaltaista huoltotoiminnan kumppanuutta.
- Noin kaksikolmasosaa henkilöstöstä on toimihenkilöitä.
Eron tekeminen työntekijöiden ja toimihenkilöiden välille on
vaikeaa, jopa mahdotonta. Otan esimerkiksi huoltoteknikon.
Nimikkeen kohdalla on vaikea sanoa, onko kyseessä perinteinen toimihenkilö vai työntekijä. Molemmanlaista osaamista
tarvitaan, joten onkin oikeampaa puhua moniosaajista, kertoo kehitysjohtaja Juhani Rantalainen Fastems Oy:stä.
Fastemsin menestyksen takaajana on kyky kytkeä FMjärjestelmään käytännössä minkä merkkinen kone tahansa.
Tällaisen osaamisen hankkiminen on pitkä ja työläs prosessi.
Fastems rekrytoi moniosaajia, joilla on ammatillisen perustutkinnon lisäksi hallussa sähkö- ja automaatiotekniikka sekä
ohjelmoitavat logiikat ja ohjelmointitaidot. Yritys palkkaa pääosin automaatioasentajalinjalta valmistuneita, mutta toki myös
jo alan kokemusta omaavia henkilöitä. Käyttöönottotehtäviin
palkataan ammattitutkinnon hankkineiden lisäksi insinöörejä.
- Haemme henkilöitä, joilla on ammattiosaamisen ohella
oikea asenne työhön ja asiakaspalveluun, taito kommunikoida vieraiden kanssa sekä tunteen palo ja into käydä ongelmien kimppuun. Tämä koskee kaikkia henkilöstöryhmiä,
Rantalainen pohtii.
- Työstökonealalle valikoituu ihmisiä, jotka pitävät alasta ja
niinpä meillä työsuhteet ovat yleensä pitkiä, Rantalainen jatkaa.
- Koemme ongelmaksi toiminnan luonteestamme johtuvan kapean rekrytointipohjan. Niinpä panostamme yhteistyöhön ammattiopistojen kanssa. Meillä on hyvät kokemukset
ammattiopistojen automaatiotekniikan ohjelmista, koska
ne alentavat nuorten työntekijöiden kynnystä tarttua uusiin
asioihin, Rantalainen kertoo. Huoltopalveluhenkilöstön osuus
onkin jatkuvassa kasvussa, Rantalainen jatkaa.

Fastems panostaa henkilöstön jatkuvaan ammattitaidon
monipuolistamiseen. Kysymykseen tulevat tekniikan eri osaalueisiin liittyvät täsmäkoulutukset ja näyttötutkinnot, mutta
myös työturvallisuuteen, markkinointiin, viestintään, kieliin ja
johtamiseen liittyvät osaamisalueet.
Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa
Kesätyöt
• Toteutetaan tiiviitä kesäprojekteja, joihin otetaan mukaan
kymmenkunta harjoittelijaa vuosittain. Töihin kuuluu
suunnittelua, vanhojen suunnitelmien uudistamista, vaativaa tiedonhakua, raporttien kokoamista ja koekäyttöjä.
Yrityksellä olisi mahdollisuus ottaa useampiakin harjoittelijoita, mutta rajoitteeksi muodostuu opastajien puute
kesälomien tai komennusten vuoksi.
”Tonnilaiset”
• Otetaan pääosin oman henkilöstön lapsia tutustumaan
yritykseen ja ”seuraamaan vanhempiensa jalanjälkiä”.
Opinnäytetyöt
• Teetetään diplomitöitä, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja ammattiopistojen päättötöitä.

Juhani Rantalainen, Fastems Oy Ab:
- Yhteistyö oppilaitosten kanssa on myönteistä ja se
on vakiintunut luonnolliseksi toiminnaksi. Yritys on
voinut varmistaa täsmäkoulutuksella osaajien, erityisesti
automaatioasentajien saatavuutta. FM-järjestelmä toimii
myös referenssilaitoksena, jota hyödynnetään yrityksen
tuotekehityksessä.
- Training Centeristä on muodostunut oppilaitosten
opiskelijoiden ja vieraiden vakiokäyntikohde. Vuosittain
vierailijoita on noin sata. Mm. TAMK:n saksalaisesta
yhteistyöoppilaitoksesta on pari vierailua vuosittain. Lisäarvona yrityksen näkyvyys ja mielikuva on parantunut.
- Käyttö ulkomaisten asiakkaiden koulutuksessa on
ollut niukkaa, koska operaattoreiden saanti ulkomailta
tänne koulutukseen on hankalaa.

Fastems Oy Ab on vuonna 1901 perustettu suomalainen perheyritys, joka toimii yhdeksässä Euroopan maassa sekä
Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Yritys on Suomen johtava työstökoneiden, oheislaitteiden ja työvälineiden toimittaja
ja huoltopalvelujen tarjoaja. Se on joustaviin tuotantojärjestelmiin (FMS) perustuvan tehdasautomaation johtava toimittaja
maailmassa. Yritys työllistää noin 450 henkilöä.

36

4.2 Fastems Training Center – yhteisomistusmalli oppilaitosten kanssa
Fastems Training Center perustettiin vuonna 1997. Lähtökohtana oli tarve käynnistää yhteistyö
alueen oppilaitosten kanssa. Luotiin uusi yhteisomistusmalli, jossa olivat mukana Fastemsin lisäksi
Tampereen ammattiopisto (vuoden 2013 alusta Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu), Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.
Osakkaat omistavat laitteet ja maksavat Fastemsille tilavuokraa, joka sovitaan vuosittain. Toiminnan huoltokustannukset hoidetaan vararahastosta. Uusintainvestoinneista sovitaan erikseen.
Ohjausryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi käsittelemään toiminnan ja yhteistyön kannalta keskeisiä asioita.
Fastems Training Center on tyypillinen FM-järjestelmä, jossa
on oikeita tuotantokoneita, ei laboratoriolaitteita. Näitä ovat
automaattivarasto, vaakakarainen koneistuskeskus sekä
robottisolu. Järjestelmään kuuluvat myös lataus- ja materiaaliasema, jotka toimivat automaattivaraston ohessa sekä
lastuavien työkalujen esiasetuslaite. Meneillään on järjestelmän kolmas iso päivitys.
- Fastems Training Center kouluttaa ylläpitäjänä itse
oppilaitosten opettajia, joille annetaan riittävä osaaminen
järjestelmän käyttämiseksi ja opiskelijoiden opettamiseksi.
Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan joko uusille opettajille tai järjestelmän päivitykseen liittyen. Koulutettavien
määrä vaihtelee vuosittain ja se riippuu opettajien vaihtuvuudesta ja järjestelmään tehtävistä teknisistä päivityksistä. Normaalivuosina koulutetaan erisisältöisissä koulutuksissa noin
parikymmentä opettajaa, kertoo Training Centerin isäntä,
R&D Manager Harri Nieminen.
Opiskelijat tulevat perehtymään FM-järjestelmään opettajansa opastamana. Koulutus voi vaihdella muutaman
tunnin tutustumisesta aina viikoittaiseen useamman kuu-

kauden kestävään huoltokoulutukseen. Opettajat varaavat
itse verkossa sijaitsevasta kalenterista ajan käyntijaksolle.
Training Centerin ”Virtual FMS” toimii myös oppilaitoksen
luokkaopetuksen tukena. Siihen voidaan ottaa etäyhteys
oppilaitoksen luokasta ja harjoitella suuremmallakin ryhmällä
järjestelmäohjauksen perustoimintoja.
Training Center mukana FMS-ajokorttikoulutuksessa
Fastems on ollut alusta lähtien mukana FMS-ajokorttikoulutuksen kehittämisessä. Lähtökohtana on ollut teollisuuden
yhteinen tarve standardisoida koulutusta niin, että yritykset
tietävät, minkälaista osaamisesta FMS-ajokorttikoulutuksen
saaneilta voi odottaa.
- Tampereella tason A koulutus on jo melko vakiintunut ja
tason B koulutus on lähes valmis. Tavoitteena on luoda sisällöt ja vakiinnuttaa myös muiden tasojen koulutus. On hyvä,
että ajokorttikoulutuksen kehittämisen yhteydessä laadittiin
myös oppimateriaali, joka on yhteisessä käytössä verkossa,
Nieminen toteaa.

Miksi Training Center, Harri Nieminen?
- Training Center on erittäin tärkeä väylä meidän ja eri
tason oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Ohjausryhmässä keskustelemme esimerkiksi FM-järjestelmän ja
koulutuksen kehitysnäkymistä, uusista koulutustarpeista
ja niihin vastaamisesta sekä kansallisista kehittämisohjelmista, mutta myös siitä, missä kannattaisi kenties olla
mukana.
- Training Centerin kautta voimme kätevästi välittää
tietoa uusista automaatioratkaisuista ja niiden hyödyistä.
- Oppilaitosyhteistyöllä turvaamme osaltamme työvoiman saatavuutta asiakkaillemme sekä itsellemme.
- Saamme arvokasta palautetta opiskelijoilta ja opettajilta viimeisimmistä tuotekehitystemme tuloksista.
Opiskelijat perehtyvät Fastems Training Centerissä FMSjärjestelmään.
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4.3 Kilpailu opiskelijoille tulevaisuuden joustavasta tuotantojärjestelmästä
Fastems Oy haastoi vuonna 2012 30-vuotisjuhlavuotensa
kunniaksi korkeakouluopiskelijat visioimaan sitä, millainen
on tulevaisuuden konepaja ja tehdasautomaatio 30 vuoden
kuluttua. Kilpailuun osallistuneet 2–4 hengen tiimit pohtivat
esimerkiksi, miten tulevaisuuden kone toimii, miten raaka-aineista syntyy tuotteita tai minkälainen on käyttäjän ja koneen
vuorovaikutus tulevaisuudessa.
Korkeatasoiseen kisaan ilmoittautui 25 opiskelijaryhmää
seitsemästä eri oppilaitoksesta ja määräaikaan mennessä
jätettiin 16 kilpailutyötä. Kilpailutöiden arvioinnissa painotettiin visionäärisyyttä ja vision houkuttelevuutta, toteutuksen
laatua ja esitystavan vakuuttavuutta sekä tiimin työskentelyä.

Konela on koneenrakennuksen ja energiateknologian
uusi innovaatiokeskus, jossa yritysten osaajat, opiskelijat ja tutkijat kohtaavat. Siellä avoimen innovaation
toimintamalleja sovelletaan koneenrakennuksen ja
energiateknologian maailmaan. Hermia Oy koordinoi
Konelan toimintaa.

Palkitut tiimit
• Innovaatiokisan voittajaksi nousi Flexinators-tiimi
(Artturi Salo, Janne Kivinen, Jonne Suuronen) aiheenaan
uudenlainen, pitkälle automatisoitu, pienikokoinen ja
modulaarinen työstökone.
• Toiseksi tuli A.R.S.E.-tiimi (Pekka Laiho, Matias Syrilä,
Juho Toivakainen, Rami Törmälä) tulevaisuuden FMS-järjestelmällä, jossa tulevaisuuden työstökone on liikkuva,
itsensä tiedostava, joustavaan valmistukseen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä.
• Kolmossijan nappasi DOF-UNLIMITED-tiimi (Tero Holopainen, Ville Hämäläinen, Lari Melander, Toimi Teelahti). Työn aiheena oli CORA (consumer oriented retail
automation)-konsepti.

Kaikki palkitut tiimit tulivat Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Voittotyö esiteltiin kesäkuussa 2013 Tampereella järjestetyssä
kansainvälisessä Manufacturing Performance Days 2013 -tapahtumassa sekä myöhemmin syyskuussa Fastemsin osastolla
alan johtavilla EMO 2013 -messuilla Saksan Hannoverissa.
Kilpailu toteutettiin Hermia Oy:n kanssa KONELA-yhteistyötiloissa.

4.4 FMS-ajokorttikoulutus − yritysten ja oppilaitosten yhteinen ponnistus
Valtakunnallisen FMS-koulutuksen kehittämishanke alkoi
keväällä 2006. Taustalla oli yritysten ja oppilaitosten verkosto, joka sitoutui käyttämään, tuotteistamaan ja kehittämään
koulutusta.
Koulutusta suunniteltaessa yrityksiltä sekä muilta yhteistyötahoilta kerättiin tietoa joustavien valmistusjärjestelmien
työntekijöiden toimenkuvista. Näiden avulla määriteltiin FMSajokorttikoulutukselle viisi osaamistasoa, kertoo hankkeen
vetäjä Timo Rainio Hermia Oy:stä.
FMS-ajokorttitasot
A-TASO (Järjestelmäkäyttäjä)
Ajokorttikoulutuksen ensimmäinen taso vastaa työelämässä
henkilöä, joka työskentelee FM-järjestelmän peruskäyttäjänä
esimerkiksi lataajana tai keräilijänä.
B-TASO (Koneistaja)
Perusvaatimuksena on suoritettu A-tason koulutus, aikaisempi kokemus ja tietämys NC-koneistuksesta. Koulutettava
saa todistukseensa maininnan, millä koneella ja järjestelmällä
tämä on kurssinsa suorittanut.
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C-TASO (Tukihenkilö)
Perusvaatimuksena on pidempiaikainen työskentely FM-järjestelmän parissa. Koulutuksen jälkeen henkilön osaaminen
kattaa järjestelmän useita osa-alueita, joista mainittakoon
virhetilanteiden hallinta, kapasiteetin simulointi, tuotannon
karkeasuunnittelu ja aikataulutuksen ohjausohjelmistolla.
D-TASO (Kouluttaja)
D-tason suorittaminen edellyttää C-tason koulutusta. D-tason suorittanut henkilö saa pätevyyden kouluttaa henkilöitä
järjestelmän käyttöön. Koulutuksen voi suorittaa eri järjestelmillä ja koneilla, ja näistä suorituksista saa todistuksen.
E-TASO (Kunnossapito)
Koulutettavalta edellytetään sähkötekniikan perusteiden
ymmärtämistä. E-tason kunnossapitokoulutuksen suorittanut
henkilö hallitsee järjestelmään liittyvät mekaaniset, sähköiset
ja hydrauliset määräaikaishuollot. Lisäksi henkilö on perehdytetty järjestelmän komponenttien, kuten latausasemien ja
hyllystöhissin yleisiin huoltotoimenpiteisiin.

Yrityksille ja oppilaitoksille suunniteltu koulutus on liitettävissä tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai räätälöitävissä vastaamaan yrityksen tarpeita. Ajokorttikoulutuksella
pyritään varmistamaan sekä nykyisten että tulevien FMStyöntekijöiden korkea ammattitaito. Koulutus on suunniteltu
koneistuksen ja levytöiden FM-järjestelmiä varten ja se on
riippumaton eri järjestelmätoimittajista.
Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäopiskeltutehtävillä ja harjoitteilla. Siinä käytetään oppilaitosten fyysisen laitteiston lisäksi verkko-opiskeluun kehitettyä virtuaalista
FMS-ympäristöä, jossa pystytään visuaalisesti hahmottamaan
FM-järjestelmien toimintoja opetustasosta riippumatta.
Opiskelijat pääsevät tutustumaan joustavan valmistamisen
käsitteeseen ja opettelemaan järjestelmällä suoritettavia toimenpiteitä ennen siirtymistä todellisen järjestelmän käyttöön
FMS-ajokortin kouluttajina toimivat verkostossa olevat
seutukunnan kouluttajat, joilla on pitkä kokemus FM-järjestelmien käytöstä.

Miten tästä eteenpäin?
Tampereella on perusteilla uudenlainen teollisen valmistuksen koulutushanke, jonka tavoitteena on rakentaa laajalla
kansallisella yhteistyöverkolla teollisen tuotannon ja yritystoiminnan oppimisympäristö. Mukana on teollisuusyrityksiä,
tutkimusyksiköitä ja tekniikan alan kouluttajia sekä vuonna
2013 aloittanut Tekniikkalukio Tampereelta.
- Idean taustalla on runsaat kymmenen vuotta Tampereella toiminut Fastems Training Center, jossa opiskelijoille ja
yritysten henkilöstölle on opetettu automaatiojärjestelmien
käyttöä aidossa ympäristössä, kehityspäällikkö Timo Rainio
Hermia Oy:stä kertoo.
Tampereen alueella on tarkoitus keskittyä Fastems Training
Centerissä hankitun koulutusosaamisen kokoamiseen ja
konseptointiin koulutustuotteiksi.
- Koulutuksen kaupallistamisen rinnalla kehitetään myös
nuorisoasteen koulutusta. Tampereen kaupungin tekniikkapainotteisen lukion oppilaille on tarkoitus opettaa tuotantoyrityksen toiminnan periaatteita. Yhteistyötä tehdään
mahdollisesti Taloudellisen Tiedotustoimiston kuudesluokkalaisille suunnatun yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden
Yrityskylän kanssa. Konseptia voisi soveltaa jatkossa myös
teekkarien koulutuksessa, Rainio ideoi.

FMS-ajokorttiverkoston kouluttajat
Tampereen ammattiopisto x)

Fastems Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu

PrimaPower Oy

Tampereen teknillinen yliopisto

Hermia Oy

Pirkanmaan ammattiopisto x)

Innopark

Tampereen aikuiskoulutuskeskus

InnoSteel

Hämeen ammattikorkeakoulu

Koulutuskeskus Tavastia

Turun ammatti-instituutti

Turun ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Lahden ammattikorkeakoulu

Koulutuskeskus Salpaus

x) Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan ammattiopisto yhdistyvät vuoden 2013 alusta Tampereen seudun ammattiopisto, Treduksi.
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OY TAMWARE AB

5. Monimuotoisuutta työssäoppimiseen
5.1 Tamwaren malli työssäoppimispaikkojen ja näyttöympäristöjen kartoituksesta
Tamware oli mukana Tampereen ammattiopiston (vuoden
2013 alusta Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu) koordinoimassa TOPPI-hankkeessa. Sen aikana ammattiopiston
opettaja ja Tamwaren työnjohtaja selvittivät automaatioasentajan ”opintokortin” pohjalta, mitä asioita opiskelija voi oppia ja mistä opintokokonaisuuksista näytöt voidaan suorittaa
työpaikalta valituissa kohteissa.
Tulokset kirjattiin kartoituslomakkeeseen, jossa kerrotaan
työssäoppimiseen ja näyttöihin soveltuvat työkohteet.
Työssäoppimisen kartoituskohteet -lomakkeen sisältö
• Käytettävät koneet ja laitteet
• Työympäristö
• Ammattiosaamisen osoittamiseen soveltuvat kohteet sekä
millä tavoin näissä voidaan muuttaa näytön laajuutta.
• Työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten vaarojen selvittäminen ja arviointi, perehdyttäminen ja valvonnan järjestäminen
• Odotukset
- Mitä opiskelijalta edellytetään/odotetaan ennen työssäoppimisjaksoa?
- Muut valmiudet työssäoppimiselle (esim. kielitaito,
ajokortti, tulityökortti, ensiapukoulutus, hygieniapassi,
työvaatetus, turvakengät)
• Muuta
- Työajat /työvuorot
- Onko koulutettu työpaikkaohjaaja?
- Ruokailumahdollisuus
- Muut asiat

- TOPPI-hankkeen yhteydessä laadittu kuvaus koskee koko
tuotantoprosessia ja se vaatii vielä tarkennuksia varsinkin
työssäoppimisen osalta tuotantopäällikkö Mika Järvinen
kertoo.
Keskeisten opettajien kanssa on tarkoitus käydä läpi, mitä
tavoitteita työssäoppimiselle asetetaan, miten niitä voidaan
toteuttaa yrityksessä ja miten opettajaa voidaan tukea.
Työssäoppiminen Tamwarella
Yritys ottaa työssäoppijoita periaatteessa läpi vuoden yrityksen tilanteen ja suhdanteiden mukaan. Opiskelijat ottavat
pääsääntöisesti itse yhteyttä yritykseen ja keskustelevat
työssäoppimispaikasta. Kun työssäoppija tulee yritykseen,
työnjohtaja perehdyttää talon tapoihin ja tehtäviin. Muutaman tunnin aikana keskustellaan myös siitä, mitä opiskelija
osaa, ja sitten mennään töihin.
Työtehtävät vaihtelevat yrityksen tilanteen mukaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille on järjestetty kahden viikon
harjoittelu, jonka aikana perehdytään työelämään ja tehdään
aputöitä. Pidemmälle opiskelleilla on kahden kuukauden
jakso, jossa harjoitellaan töitä opastajan ohjeiden mukaan.
Opinnäytetyöllä ratkaisuja ovituotannon nostoon
Yritys on asettanut tavoitteeksi olla Euroopan halutuin ovitoimittaja.
- Tämä merkitsee merkittävää liikevaihdon kasvua.
Tavoitteen saavuttamiseksi olemme mm. teettäneet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijalla opinnäytetyön.
Siinä esitettiin erilaisia ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi. Olemme muutoinkin vuosia hyödyntäneet insinööri- ja
diplomi-insinööritutkintoihin liittyviä opinnäytetöitä, Mika
Järvinen kertoo.
Tuotannon kasvuun yritys vastaa uusien henkilöiden rekrytoinneilla ja valmiiden kokonaisuuksien ostamisella alihankkijoilta. Tällä hetkellä noin puolella työntekijöistä on kone- ja
metallialan perustutkinto. Autojen sähköistys edellyttää
nykyistä enemmän myös sähköalan osaamista. Jatkossa painotetaan entistä enemmän moniosaamista, jota vahvistetaan
mm. työkierrolla.

Tuotantopäällikkö Mika Järvinen

Oy Tamware Ab suunnittelee ja valmistaa liikkuvan kaluston ovijärjestelmiä metrojen, linja-autojen ja junanvaunujen
valmistajille. Tamwaren tehdas on Maalahdessa, tuotekehitys, myynti sekä osa tuotannosta Tampereella. Yritys on yli 30
vuoden kokemuksella alansa edelläkävijä Euroopassa. Valtaosa tuotteista menee vientiin EU-maihin ja Venäjälle. Tamwaren
henkilöstömäärä on noin 80.
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Näyttö- ja työssäoppimisympäristöjen kehittäminen ja kartoittaminen
OPINTOKORTIN POHJALTA VALITUT TYÖKOHTEET
Opintokortin sisältö

Kesto/ov*

KONEENASENNUS

8

Hydrauliikka ja pneumatiikka

3

Pienet pneumaattiset kytkennät

Såhkötekniikka ja elektroniikka

2

Pienet sähkökytkennät

Asennustekniikka

3

Ovilehtien ja koneistojen kokoonpanoa

KONEISTUS

8

Manuaalityöstö

7

NC-tekniikka

1

LEVYTYÖT JA HITSAUS

8

Kaasuhitsaus, juotot ja polttoleikkaus

2

MIG/MAG -hitsaus

2

Pieniä hitsaus- ja hiontatöitä

Puikkohitsaus

2

Materiaalina alumiini

Levytyöt

2

YLEISTEKNISET OPINNOT

6

CAD-piirtäminen

1

Materiaalitekniikka

2

Tekninen piirustus

3
yht.

Työkohteet

Pienet koneistustyöt
NC-koneisiin tutustuminen

Piirustusten lukeminen

30

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET OPINNOT
AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA
KUNNOSSAPIDON YLEISOSAAMINEN

20

Asennus- ja valmistustekniikka

3+2

Ohjaustekniikka

4+1

Pneumatiikka ja hydrauliikka

2+2

Såhkötekniikka

6+0

MEKATRONIIKKA

5

Ovilehtien ja koneistojen kokoonpanoa

4

Pienet pneumaattiset kytkennät
Pienet sähkökytkennät

20

Anturitekniikka

2+2

4

Ohjausjärjestelmät

5+1

6

NC-tekniikka ja robotiikka

2+0

2

Automaatiojärjestelmät

4+4

8

yht.

40

Induktiivisten anturien asennus

*) ov = opintoviikko

Autojen sähköistys edellyttää nykyistä enemmän myös sähköalan osaamista. Jatkossa painotetaan entistä enemmän
moniosaamista, jota vahvistetaan mm. työkierrolla.
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KATSA OY

5.2 Laadun takeena auditoitu toimintajärjestelmä ja ammattitaitoinen henkilöstö
Kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi Katsa Oy on
panostanut viime aikoina erityisesti esimieskoulutukseen.
Tällä on pyritty vaikuttamaan ihmisten tapaan tehdä töitä ja
ratkaista ongelmia. Toinen keskeinen panostuksen kohde on
ollut toiminnan laadun parantaminen.
- Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä Six Sigma
-laatujohtamisen työkalua, jonka käyttöön parhaillaan kouluttamme henkilöstöä. Lähtökohtana on se, että prosessin
virheiden määrä on pystyttävä mittaamaan, jotta voimme
selvittää systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa, toimitusjohtaja Timo Salli kertoo.
- Lähdemme siitä, että jokainen työntekijöistämme voi
vaikuttaa tuottavuuteen, laatuun, toimintavarmuuteen sekä
palvelun tasoon ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamiseen, Salli jatkaa.
Yhteistyö oppilaitosten kanssa turvaa osaajien saatavuuden
Katsan yhteistyö kattaa koko kirjon ammattiopistoista
korkea-asteen koulutukseen. Yritys hyödyntää diplomitöitä ja
muita opinnäytetöitä toimintansa kehittämiseen.
- Haluamme olla hyvä yrityskansalainen ja toimia sen
mukaisesti. Mitä parempi yhteistyö meillä on oppilaitosten
kanssa, sitä helpommin löydämme sopivaa henkilöstöä.
Opinnäytetöiden avulla saamme läpileikkauksen annettuun
aiheeseen. Samalla näemme, syntyykö tuotosta ja opiskelija
voi päättää, haluaako tulla meille töihin. Olemme saaneet
monta uutta henkilöä tätä kautta, Timo Salli sanoo.
Ammattiopistojen uusittujen opetussuunnitelmien ja
tutkintojen moduloinnin johdosta yritys voi entistä paremmin
vaikuttaa opetuksen sisältöön.
- Valinnaisten tutkinnon osien pohjalta voidaan opettajan
kanssa yhdessä miettiä, mitä näistä pystytään toteuttamaan
yrityksen työssäoppimispisteissä. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että opiskelija hallitsee hyvin kone- ja metallialan
perusasiat, tuotantopäällikkö Juha Suni korostaa.
Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita tutustumaan Katsaan. Yritys on järjestänyt mm. rehtoreille työelämääntutustumispäiviä. Katsa on myös esitellyt toimintaansa ja ammattejaan ammattiopistoissa.

Yritys on pyrkinyt lisäämään vuorovaikutusta osallistumalla ammatillisiin yhteistyöelimiin. Timo Salli on toiminut
aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston hallituksessa ja
Juha Suni toimii edelleen Tampereen seudun ammattiopiston
kone- ja metallialan ammatillisessa neuvottelukunnassa.
Työssäoppimisjakso on hyvä rekrytointiväylä
Työssäoppiminen on yrityksen mielestä hyvä uusien työtekijöiden rekrytointiväylä. Työssäoppimisjaksojen aikana on
mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Katsa on määritellyt
asennustöiden ja koneistuksen työssäoppimispisteet kullekin
vuosikurssille. Koneistuksen työssäoppimispisteiksi on valittu
hammastuskoneryhmä ja FMS-valmistuslinja. Jaksojen kesto
vaihtelee 5-8 viikkoa. Vuosittain työssäoppimisjaksoilla on
noin 20 opiskelijaa.
Yleensä joko opiskelija tai ammattiopiston opettaja ottaa
yhteyttä Katsaan ja sopii työssäoppimisjakson toteutuksesta. Jos toimintamalli 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, Juha Suni kertoo.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat oppivat Katsan ja työelämän perussäännöt. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelijat
saavat vaativampia tehtäviä eri työssäoppimispisteissä. He
tekevät itsenäisesti esimerkiksi kappaleiden vaihtoja ja mittauksia sekä valvovat koneen toimintaa. Työssäoppimisjakson
aikana opettaja tapaa jokaisen opiskelijan kerran tai pari ja
kyselee opiskelun edistymisestä.

Katsa Oy suunnittelee ja valmistaa voimansiirtotuotteita vaativiin sovelluksiin jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Yrityksen tuotteita ovat mekaanisen voimansiirron vaihteistot sekä hammaspyörät. Pääosaamisalueena ovat lämpökäsitellyt, hammashiotut hammaspyörät. Viennin osuus on noin 60 %, ja tällä hetkellä asiakkaita on kaikissa maanosissa.
Tärkeimpiä vientialueita ovat Saksa, Skandinavia, Kiina ja Etelä-Korea.
Yritys työllistää noin 190 henkilöä. Näistä ammattityöntekijöitä on noin 140, pääosin erilaisissa koneistustehtävissä.
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Tuotantopäällikkö Juha Suni ja työssäoppija Hussein Al-Zahu

Koneistajaopiskelija Hussein Al-Zahu työssäoppimassa Katsa Oy:ssä
Hussein Al-Zahu, opiskeli vuonna 2011 Tampereen ammattiopistossa toista vuotta koneistuslinjalla, kun hän tuli
kahdeksan viikon työssäoppimisjaksolle Katsaan.
- Koneet, tekniikka ja teollisuus ja käden taitoihin
liittyvät asiat kiinnostavat kovasti, Hussein Al-Zahu kertoo.
Hän sai opettajaltaan luettelon yrityksistä, jotka ottavat
työssäoppijoita. Soitto tuotantopäällikkö Juha Sunille toi
kutsun haastatteluun ja paikka varmistui. Myös opiskelukaveri sai paikan Katsasta.
Katsassa Al-Zahu työskenteli FMS-valmistuslinjalla. Hän
perehtyi ammattityöntekijän opastuksella perusasioihin ja
oppi vähitellen tekemään itsenäisesti erilaisia työtehtäviä.
Ammattiopistossa hän oli työskennellyt CNC-koneella.
- Tein itsenäisesti esimerkiksi terien asetuksen ja mit
taukset, mutta varmistin aina työntekijältä, että olen
tehnyt oikein. Alussa mittaustulokset heittelivät. Kun
työntekijä neuvoi ammattikikkoja, mittaustulokset parantuivat. On ollut tosi mahtavaa oppia paljon uusia asioita,
Hussein Al-Zahu selittää innostuneena.

Ammattiopiston opettaja kävi tapaamassa Al-Zahua ja
kysyi töistä sekä työpaikalla viihtymisestä. Jakson lopussa
työnantajan edustaja, opettaja ja Al-Zahu 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 oppinut itsenäisyyttä
ja saanut lisää intoa opiskeluun, Hussein Al-Zahu kertoo
kokemuksistaan. Hän on kiinnostunut tulemaan myös 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, Al-Zahu kertoo.
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AVANT TECNO OY

5.3 Ammattiopisto yhteistyökumppanina
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO on tehnyt vuosia merkittävää yhteistyötä Avant
Tecno Oy:n kanssa. Oppilaitoksella on kolme eri mallisarjan Avant-pienkuormaajaa, joita käytetään eri osastoilla mm. raaka-aineiden, osien ja tuotteiden siirtoon.

5.3.1 Asiakkaiden kuuntelu takaa menestyksen maailmalla
Avant Tecno Oy valmistaa kuormaimet Ylöjärven tehtaassa
asiakasohjautuvana sarjatuotantona. Tuotantomenetelmät
on kehitetty korkealuokkaisiksi niin valmistustekniikan kuin
ohjauksenkin osalta. Laadunvalvonta on tarkkaa ja kaikki
kuormaimet koeajetaan ja testataan tehtaalla ennen asiakkaille toimittamista.
- Ylöjärvellä sijaitsee myös tuotekehitysosasto, jonka panos
Avantin kehittymisessä on ratkaiseva. Kuormaimia ja niiden
työlaitteita on kehitetty käyttäjien tarpeiden ja vaatimusten
pohjalta, mikä on taannut Avantin menestyksen ympäri maailmaa, tuotantojohtaja Saku Vastamäki kertoo
Kyvykkyyksillä haetaan kilpailuetua
Avantissa tyypillisiä osaamisalueita ovat asennus- sekä levy- ja
hitsaustyöt. Keskeisimpiä rekrytointikanavia ovat työssäoppiminen ja harjoittelu. Sen lisäksi hyödynnetään ”puskaradiota” ja yrityksen CV-pankkia.
- Uusia työntekijöitä palkatessamme arvostamme osaamista, oikeaa asennetta työhön, huolellisuutta ja ahkeruutta.
Hitsausosastolle palkattavilla pidämme etuna robottihitsaustaitoa, koska hitsauksen automatisoinnin merkitys kasvaa,
Saku Vastamäki korostaa. Alan perustaidot sekä ohjelmoinnin, ohjauksen ja valvonnan osaaminen ovat tulevaisuudessakin tärkeitä taitoja, Vastamäki jatkaa.
Yhteistyö osa yhteiskuntavastuuta
Yrityksessä on vuosittain viitisentoista työssäoppijaa, pääosin
koneenasentaja- ja levy-hitsausalan opiskelijoita. Työssäoppimisjakson pituus vaihtelee kuukaudesta puoleen vuoteen
ohjelmasta ja opintojen vaiheesta riippuen. Opiskelijoita on
jatkuvasti muutama työssäoppimassa.
- Meillä on vakiintuneet yhteisyökumppanit lähiympäristön
oppilaitoksista. Näiden kontaktihenkilöt tuntevat tuotantomme

ja työtehtävämme. Kun oppilaitos on määritellyt työssäoppimisjaksot, keskustelemme opettajan kanssa siitä, kuinka
monta opiskelijaa kuhunkin työpisteeseen voidaan ottaa. Sen
pohjalta opettaja valitsee muutaman opiskelijan, jotka ottavat itse meihin yhteyttä. Haastattelujen perusteella valitsemme työssäoppijat, Vastamäki selvittää valintaprosessia.
Varsinainen opiskelijan perehdyttäminen tapahtuu työpisteessä, jossa kokenut työntekijä käy läpi työ- ja toimintaohjeet sekä ohjaa työskentelyä. Tosin käymme jo haastattelun yhteydessä läpi perehdyttämisaineiston pohjalta mm.
pelisäännöt ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.
Työssäoppijoiden lisäksi yritys ottaa nuoria kesätöihin sekä
teettää laajempia harjoitus- ja tuotekehitystöitä, tutkielmia ja
lopputöitä.
- Työssäoppimisella ja harjoittelijayhteistyöllä hoidamme
yhteiskuntavastuuta ja voimme tutustua potentiaalisiin uusiin
työntekijöihin. Tutkimusyhteistyössä osaaminen taas karttuu
puolin ja toisin. Osallistun myös Pirkanmaan ammattioppilaitosten neuvottelukunnan työhön, Vastamäki sanoo.
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO yhteistyökumppanina
Yhteistyö VAAO:n kanssa on jatkunut jo toistakymmentä
vuotta. Yritys on antanut opetusta varten kolme Avantpienkuormaajaa sekä mm. osa- ja kokoonpanopiirustuksia
harjoitustöitä varten.
- Meillä on hyvät kokemukset yhteistyöstä. VAAO:n
yhteyshenkilöllä on hyvä kuva tuotannostamme. Pidän
erittäin myönteisenä sitä, että tämä esittää oma-aloitteisesti
ideoita harjoitustöiksi. Mitä aktiivisempaa yhteistyö on, sitä
enemmän saamme kontakteja potentiaalisiin työntekijöihin,
Vastamäki korostaa.

Avant Tecno Oy valmistaa korkealuokkaisia pienkuormaajia ja niiden työlaitteita. Nykyisin Avant on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja omapainoltaan alle 2000 kg:n kuormaajien luokassa. Tehdas sijaitsee Ylöjärvellä Tampereen vieressä.
Yhtiöllä on tytäryhtiö Leguan Lifts, omat myyntiyhtiöt Saksassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa sekä maahantuojia yli
40 maassa eri puolilla maailmaa.
Yritys työllistää noin 180 henkilöä ja sen liikevaihto lähes 80 miljoonaa euroa.
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VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

5.3.2 Suomalaisen konepajatekniikan huippuosaamista hyödynnetään kone- ja metalliala
opetuksessa
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO on tehnyt
vuosia merkittävää yhteistyötä Avant Tecno Oy:n kanssa. Oppilaitoksella on kolme eri mallisarjan Avant-pienkuormaajaa,
joita käytetään eri osastoilla mm. raaka-aineiden, osien ja
tuotteiden siirtoon. Konkreettisina yhteistyön muotona on
pienkuormaajan kokoonpano hydrauliikan ja koneenasennustekniikan oppitunneilla sekä työlaitteiden pikakiinnityslevyjen ja sorakauhojen valmistus hitsaus-, levytyö- ja teräsrakennetekniikan oppitunneilla.
- Yhteistyö innovatiivisen, kansainvälisesti kilpailluilla
markkinoilla menestyneen yrityksen kanssa antaa meille
mahdollisuuden pitää koneenasennus- ja teräsrakennetekniikan opetussisällöt sekä opetuksen käytännön toteutuksen
ajan tasalla, kertoo VAAO:n kone- ja metallialan koulutuspäällikkö Leevi Lehtonen.

- Opiskelijoita motivoivat ja kiinnostavat käytännön harjoitustyötyöt. Opettajat hyötyvät monipuolisia pedagogisia
mahdollisuuksia tarjoavista tuotteista, joiden valmistusta
varten saamme osa- ja kokoonpanopiirustukset Avantilta.
Yrityksen toimittamat raaka-aineet ja tarvikkeet laskevat
merkittävästi opetustoiminnan kustannuksia. Valmistuksen
aikana pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota tuotteen
laatuun liittyviin asioihin, Lehtonen korostaa.
- Avant on myöntänyt vuosittain stipendit yritteliäille,
positiivisille ja menestyville opiskelijoille. Olemme havainneet,
että yhteistyö vahvistaa opiskelijoidemme ammatti-identiteettiä. Saamme siitä myös merkittävää imagohyötyä, koska
toimimme kansainvälisillä markkinoilla menestyneen yrityksen kanssa, Lehtonen kiittelee.

Monipuoliset opiskelumahdollisuudet motivoivat
opiskelijoita
Opetusjärjestelyjen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille oppimisympäristö, jossa nämä yhdessä tekemällä, omiin
kokemuksiinsa ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuen
kartuttavat tietämystään ja ymmärrystään opiskeltavasta
aiheesta. Opiskelijan aikaisemmat tiedot ovat uuden tiedon
oppimisen perusta. Opettajan päätehtävänä on toiminnallisten oppimistilanteiden järjestäminen, oppimisprosessin
ohjaaminen ja tukeminen sekä rakentavan ja kannustavan
palautteen antaminen.

Opetusjärjestelyjen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille oppimisympäristö, jossa nämä yhdessä tekemällä,
omiin kokemuksiinsa ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
perustuen kartuttavat tietämystään ja ymmärrystään
opiskeltavasta aiheesta.
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VAAO:n opiskelijoita kokoonpanotöissä työsalilla

Konkreettisina yhteistyön muotoina ovat pienkuormaajan kokoonpano hydrauliikan ja koneenasennustekniikan oppitunneilla sekä työlaitteiden pikakiinnityslevyjen ja sorakauhojen valmistus hitsaus-, levytyö- ja teräsrakennetekniikan oppitunneilla.
Harjoitustöiden sisältö
• Pienkuormaajan kokoonpanon yhteydessä perehdytään yleisimpiin hydrauliikkakomponentteihin ja niiden toimintaan.
Kokoonpanon edetessä tutustutaan pienkuormaajan rakenteeseen sekä osavalmistuksessa tarvittaviin työmenetelmiin,
kuten levyosien leikkaustekniikkaan, särmäystekniikkaan, hitsaustekniikkaan ja pintakäsittelytekniikkaan. Kokoonpanossa kiinnitetään erityistä huomiota asianmukaiseen asennusympäristöön, oikeisiin työmenetelmiin, asennustekniikoihin ja
asennustyön ”jälkeen”. Koneen valmistuttua opiskelijat suorittavat itse sen koeajon.
• Pienkuormaajan työlaitteiden pikakiinnityslevyn valmistuksessa opiskelijat käyttävät NC-polttoleikkausta ja -plasmaleikkausta. He silloittavat osat, jotka hitsataan robottiasemassa valmiiksi. Työn aikana opiskelijat perehtyvät robottihitsausohjelmaan sekä robottihitsausaseman käyttöön. Koneistajaopiskelijat valmistavat pikakiinnityslevyn laakerointireikälinjat
työstökeskuksessa. Lopuksi osat viimeistellään ja polttomaalataan pintakäsittelyosastolla.
• Pienkuormaajan sorakauhan opiskelijat valmistavat työpareina Avant Tecno Oy:n kokoonpanopiirustuksen mukaisesti.
Valmistuksen aikana he perehtyvät osien piirtämiseen CAD-ohjelmalla sekä niiden valmistamiseen NC-suuntaisleikkurilla, -plasmaleikkauskoneella ja -särmäyspuristimella. Osien kokoonpanohitsaus tehdään kokoonpanopiirustuksen
hitsausmerkintöjen mukaisesti. Lopuksi osat polttomaalataan pintakäsittelyosastolla.
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SABRISCAN OY

5.4 Kohti tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä
5.4.1 Moniosaajat varmistavat kilpailuedun
SabriScanin toiminnan avainsanoja ovat nopea reagointi
asiakkaiden tarpeisiin, Lean-filosofian hyödyntäminen ja moniosaaminen. Toiminnan perustana on johtamisjärjestelmä,
jossa määritellään sekä kilpailukykyä että -etua tuovat tekijät.
Keskeinen kilpailuetu tulee ihmisistä, joiden osaamisen ylläpito on systemaattista ja säännöllistä.
Myös nopea reagointi muutoksiin, lyhyet sarjat massaräätälöinnin keinoin, hyvä valmistuksen ennakointi ja huipputeknologiaosaaminen tuovat kilpailuetua. Näitä yritys hyödyntää
sekä omassa toiminnassaan että asiakasyritysten kehittämisessä.
- SabriScanin palvelun lähtökohtana on asiakkaiden
menestymisen varmistaminen, jotta näiden koneet ja muu
infrastruktuuri saadaan tehokkaaseen käyttöön, toimitusjohtaja Jari Kokkonen kertoo.
- Määrittelemme markkina-analyysin perusteella asiakkaiden tarpeet ja mietimme, miten vastaamme näihin teknologiateollisuuden nopeasti muuttuvissa oloissa. Yleisenä
suuntauksena ovat pienet sarjat, variaatioiden kasvu,
muutosvauhdin kiihtyminen ja kompleksisuuden kasvu. 3Dsuunnittelun (CAD-CAM) lisääntyminen pakottaa yritykset
pohtimaan digitaalisten tuotantojärjestelmien osaajien saatavuutta, Kokkonen sanoo.
Henkilöstö on vaikuttamisen ja informaation keskiössä
Moniosaajiksi valmennetut työntekijät osallistuvat vuorollaan
jo varhaisessa vaiheessa menetelmäsuunnitteluun ja tarjousprosessin laadintaan. Tällöin he tietävät, mitä yrityksessä
tapahtuu ja mitä kehittämishankkeita on tulossa. Tilauksen
saannin jälkeen tarjousprosessiin osallistunut työntekijä on
mukana tuotannon aloituspalaverissa ja valvoo kappaleen
tai tuotteen valmistusta, mutta ei välttämättä itse osallistu
valmistukseen.
Jokainen työntekijä kuuluu vähintään yhteen kehittämisryhmään, jota kutsutaan kanto-aaltoryhmäksi. Siinä ratkotaan ajankohtaisia ongelmia, testataan erilaisia ratkaisuja tai
mietitään, miten koneet ja laitteet saadaan tehokkaaseen
käyttöön. Yritys on laatinut kehittämisryhmille Lean-filosofiaan ja suomalaiseen kulttuuriympäristöön soveltuvat menetelmät. Näiden avulla voidaan ennakoida, tutkia ja testata
asioita, ennen kuin kappale viedään tuotantoon.
Projektin valmistumisen jälkeen pidetään palaveri, jossa
arvioidaan hankkeen onnistuminen ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Lisäksi tuotannossa pidetään säännöllisesti
laatupalaveri. Tällöin kirjataan taululle kaikki ne tapahtumat,
jotka ovat poikenneet vakiosta. Tietoja hyödynnetään tulevan toiminnan suunnittelussa. Nämä Lean-menetelmät on
myös tuotteistettu SabriscanMethod-tuoteperheiksi, jolloin
niitä voidaan soveltaa asiakaskonsultoinneissa.

- Kun perinteisten yritysten kysyntä kasvaa, lisätään tavanomaisesti henkilöresursseja ja investoidaan uusiin koneisiin.
Meillä on kuitenkin Lean-filosofiaa soveltamalla pyritty selvittämään pullonkaulat ja tasapainottamaan sekä tahdistamaan
resurssit todellisen asiakaskysynnän mukaisesti. Moniosaamisella tämä on mahdollista, Kokkonen pohtii.
- Arvostamme ihmistä ja moniosaamista yli kaiken, mikä
näkyy vahvasti strategiassamme ja päivittäisessä työssämme.
Moniosaaminen on erotettava ns. multitasking-ajatuksista.
Moniosaaminen ei tarkoita, kuten usein erheellisesti luullaan,
että kukin työntekijä olisi aloittanut useita tehtäviä samanaikaisesti, jolloin kaikki työt kasaantuvat keskeneräisiksi
tehtäviksi tai tuotannoksi.
- Mottomme on, että jaamme mieluummin liikaa informaatiota kuin liian vähän, jottei joku toiminnan tai motivaation kannalta tärkeä asia jää kertomatta. Suomalaisesta
kulttuurista poiketen kättelemme aamuisin jokaisen työntekijän ja vaihdamme kuulumisia, Kokkonen avaa Sabriscan Oy:n
toimintafilosofiaa.
Rekrytointipohjana koneistajat
SabriScan rekrytoi koneistajia, joista yritys kouluttaa henkilöt
tuotantoon ja teknisiksi spesialisteiksi. Työntekijät hallitsevat täten myös menetelmäsuunnittelun sekä osaavat valita
työkalut ja suunnitella työstöradat. 3D-osaamisesta ja siihen
liittyvästä tuote- ja tuotannonkehityksestä on tullut yritykselle
vahvuus.
- Rekrytointilanteessa korostamme moniosaamisen tärkeyttä. Monet hakijat arvostavat sitä, että heidän kykyihinsä
luotetaan ja he ovat halukkaita osallistumaan koulutukseen,
Kokkonen vakuuttaa.
- Käytössä on kisälli-mestarimalli. Perehdyttämisjaksolla
käydään nopeasti läpi yrityksen johtamisjärjestelmässä määritellyt yleiset asiat. Uudet työntekijät aloittavat suoraan tuotannossa. Kun on opittu perusteet ja toimimaan itsenäisesti,
siirrytään teoriakoulutukseen ja opettelemaan syvällisemmin
työn tekemisen sisältö. Mestari varmistaa, että sovitut asiat
käydään läpi koulutuksessa, Kokkonen kertoo.
Menetelmä toimii, koska työntekijä pääsee nopeasti kiinni
todelliseen tekemiseen. Hän ymmärtää sen jälkeen teorian
ja kykenee siirtämään oppinsa välittömästi konkreettiseen
työhönsä.
- Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan
systemaattisesti. Tästä saadun kokemuksen kautta olemme
ottaneet myös asiakkaiden henkilöstön kehittämisen osaksi
liiketoimintamme. Kiinnostuneiden on mahdollista suorittaa
myös erikoisammattitutkinto ja toimia kansainvälisissä tehtävissä. Olen itse ollut mukana kehittämässä työvälinevalmistajan erikoisammattitutkinnon perusteita, Kokkonen kertoo.
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SabriScanin toimitusjohtaja Jari Kokkonen

5.4.2 SabriScanin ja Hyria Koulutus Oy:n yhteistyö toteutuu arjessa
Työssäoppijat todellisissa töissä
Ammattiopiston opetusohjelman sisältö toimii työssäoppimisjaksojen suunnittelun lähtökohtana. Pelaaja-valmentajaksi
nimetty työpaikkaohjaaja ja opettaja laativat lukujärjestyksen
ja valitsevat sopivia työpisteitä tuotannosta työssäoppimisjaksoille. Koulutukset pyritään viemään mahdollisimman pitkälti
läpi todellisilla asiakaskappaleilla. Näiden yhteydessä testataan koneistusarvoja ja ajoparametreja sekä varmistetaan
osaamisen minimitaso jaksolla.
- Työssäoppimisen, kuten myös oman henkilöstön koulutuksen ”highlightina” on se, että esitteissä ilmoitettuja
työstöarvoja ei sellaisenaan käytetä kappaleen valmistuksessa. Työssäoppimistilanteessa pelaaja-valmentaja ja opiskelija
hakevat yhdessä työstöön liittyvät optimiarvot potentiometrillä ja pohtivat samalla kappaleen valmistukseen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset kirjataan johtamisjärjestelmään, jolloin tieto
on dokumentoituna tietopankissa ja käytettävissä seuraavilla
kerroilla, Kokkonen korostaa.
- Tärkein asia on kuitenkin se, että ihmiset oppivat järkevän toimintamallin, kokevat tekevänsä mielekästä työtä ja
arvostavat sitä, että heihin luotetaan. Oman kokemukseni
mukaan näin voidaan parantaa läpimenoaikoja ja nostaa
tuottavuutta 20–30 prosenttia, Kokkonen painottaa.
SabriScanin yhteistyö nuorten valmennuksessa on pitkäjänteistä. Työssäoppimisjaksoilla nuoret pääsevät kiinni
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työelämään. Se on kiva tapa tutustua puolin ja toisin. Tätä
täydentävät kesätyöjaksot ja todelliset harjoitustyöt ja mahdollinen työllistyminen yritykseen.
- Olen ilolla havainnut, miten yritteliäitä, ahkeria ja rohkeita tämän päivän nuoret ovat ja miten paljon heillä on valmiita tietoja ja taitoja. Mielelläni otan heitä töihin, Kokkonen
vakuuttaa.
Työssäoppimalla huippuosaajaksi
Hyria ja SabriScan ovat hyödyntäneet työssäoppimista valmentaessaan Eemi Salorantaa osallistumaan keväällä 2013
Joensuussa järjestettyihin Taitaja 2013 -kilpailuihin koneistuslajissa. Eemi saavutti kovatasoisessa kilpailussa viidennen
sijan.
Eemi Saloranta valmistui Hyriasta toukokuussa 2013 ja
aloitti työsuhteessa SabriScan Oy:ssä. Yhteistyö jatkuu Eemin
valmennuksella kohti lokakuussa 2014 Lillessä Ranskassa
järjestettäviä Euro-Skills kilpailuja. Tavoitteena on päästä
edustamaan Suomea ja oppilaitosta CNC-jyrsinnässä. Eemi
on mukana Suomen maajoukkueen järjestämässä valmennusryhmässä, josta valitaan parhaat taitajat kilpailemaan
Euro-Skills tapahtumaan.
- Haluamme myös tulevaisuudessa tukea huippuvalmennusta ottamalla nuoria valmennukseen yritykseemme.
Tavoitteena on kultamitalin saavuttaminen CNC-jyrsinnässä.

Yrityksemme on voittanut palkintoja ja tiedämme, miten
hurjasti on tehtävä hommia menestyksen eteen, Jari Kokkonen toteaa.
Hyrian ammattiopistoyhteistyöllä lisäarvoa
Yrityksen yhteistyö Hyrian kanssa on tiivistä ja joustavaa. Tarvittaessa yhdistetään resursseja. Yksi SabriScanin työntekijöistä on ollut Hyriassa tutustumassa toimintaan ja opiskelijoihin
sekä hakemassa mm. pedagogisia vinkkejä. SabriScan tekee
myös osia Hyrialle tai teettää alihankintatöitä.
- Tunnen itse opettajat ja pystyn suoraan ottamaan kantaa
vaikkapa opetuksen sisältöön, konehankintoihin tai kertomaan yritysten tarpeista – ja homma toimii. Tarkoituksenamme on etsiä keinoja yritysten ja oppilaitosten yhteistyön
monipuolistamiseen. Suosittelenkin lämpimästi yrityksiä
menemään mukaan syvälliseen yhteistyöhön oppilaitosten
kanssa, Kokkonen sanoo.
Tiivis ja monimuotoinen yhteistyö tärkeää
- Pidämme tiivistä ja monimuotoista yritysyhteistyötä erittäin tärkeänä Hyrialle ja sen opiskelijoille. Uskon, että iso
osa oppilaitoksemme arvosta syntyy siitä, kuinka aktiivisesti
teemme yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Nuorten ammatillisen koulutuksen näkökulmasta yksi keskeinen
yhteistyömuoto on työssäoppiminen. Se on itse asiassa
keskeinen muuttuja, jolla pystymme varioimaan opiskelijan
henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, rehtori Arto Lehtola
Hyriasta korostaa.
Hyria pyrkii lisäämään ja monimuotoistamaan yritysyhteistyötä entistä suunnitelmallisemmin. Yritysten kanssa
laadittavilla yhteistyösopimuksilla ja niihin liittyvillä vuositason
toimintasuunnitelmilla pyritään vastaamaan yritysten lisä- ja
täydennyskoulutustarpeisiin nykyistä kattavammin sekä kehittämään yhteistyön laatua ja laajuutta.

Hyria Koulutuksen aamukahvit alueen yrityksille
Hyria Koulutus järjestää noin 3−4 aamukahvitilaisuutta
puolivuosittain alueen yritysten edustajille Hyvinkäällä
ja Riihimäellä. Viimeisimpiä teemoja ovat olleet mm.
”Tulevaisuuden työntekijät”, ”Minä, työ ja hyvinvointi”,
”Toimivan työyhteisön kehittäminen” ja ”Kehityskeskustelu jatkuvaksi vuoropuheluksi”. Näihin on osallistunut
kaikkiaan noin 100 yrityksen edustajaa.
Syksyn 2013 aamukahvisarjan painotusalueina olivat
tulevaisuuden johtamisen eri teemat ja esimiesten
valmennukseen liittyvän PomoPro-ohjelman esittely.
Aamukahvisarja täydentyy tuottavuusteemaan liittyvillä
yritysiltapäivillä ja -illoilla lokakuusta 2013 alkaen.

- Esimerkkinä yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämisestä
otan esille Taitamo-hankkeen. Sen yhtenä toimintamuotona
on opettajien osaamisen siirtojakso. Idea siitä on lähtenyt
Hyrian teollisuuden ja palveluiden osaamisalueen asiantuntijajaoksen aloitteesta. Sen jäsenet ovat paikallisen elinkeinoelämän vaikuttajia, ja he ovat miettineet mm. sitä, miten
opetuksesta saataisiin kiinnostavampaa, Arto Lehtola kertoo.
- Opetuksen kiinnostavuudella nähdään olevan suora
vaikutus opintojen läpäisyprosenttiin ja siksi asia on erityisen tärkeä meille kaikille. Jaos on ehdottanut, että jokainen
opettaja lähtisi vuosittain viikoksi töihin yritykseen. Tätä ideaa
pilotoidaan osittain Taitamo-hankkeen opettajien osaamisen
siirtojaksoilla, Lehtola jatkaa.
- Jaksolle lähtevälle opettajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma yrityksen kanssa. Tällöin sovitaan jaksoon
liittyvistä tavoitteista sekä käytännön asioista. Jakson aikana
opettaja mm. hankkii yrityksestä jonkun miniprojektin, joka
sitten tuodaan oppilaitokseen opiskelijatyönä tehtäväksi.
Projektit voivat olla myös monialaisia, jolloin niihin pääsee
osallistumaan opiskelijoita eri koulutusohjelmista, Lehtola
selvittää.

Taitamo-hanke
Taitamo-hankkeella etsitään keinoja yritysten ja oppilaitosten välisen kanssakäymisen monipuolistamiseen.
Hankkeen yritysrajapintatoiminnassa kannustetaan työelämälähtöisten opiskelijaprojektien ohella myös henkilöstöä ja yrityksiä kaksisuuntaiseen osaamisen vaihtoon.
Hanke kestää kesäkuun 2014 loppuun saakka.
Hankkeen tavoitteena on
• aktiiviseen yritysrajapintatyöskentelyyn perustuvan yritysyhteistyömallin luominen
• työelämälähtöisyyden lisääminen erityisesti kone- ja
metallialan opiskelussa
• sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitosten ja
yritysten välisessä tiedonsiirrossa ja osaamisen kehittämisessä
• opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kasvu
Hanketta koordinoi Hyria Koulutus Oy

SabriScan Oy on palveluyritys, joka tuottaa laadukkaita ratkaisuja kone-, metalli- ja muoviteollisuudelle. Palvelut kattavat
konsultaation, koulutuksen ja valmennuksen. Lisäksi yritys tarjoaa komponenttien ja työkalujen valmistuksen, suunnittelupalvelut, tekniset ratkaisut tai koko toimitusketjun hallinnan.
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Johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia
Johtopäätöksiä
Teknologiateollisuus, kuten muukin vientiteollisuus on
voimakkaassa muutoksessa. Yritysten tilauskannoissa on
isoja keskinäisiä eroja ja ne vaihtelevat paljon myös ajallisesti. Osaamistarpeet muuttuvat muiden muutosten mukana.
Tämä korostaa tiiviin ja pitkäjänteisen yhteistyön merkitystä
yritysten ja oppilaitosten välillä.
Julkaisussa mukana olevien yritysten ja oppilaitosten
yhteistyössä korostuvat seuraavat näkökohdat:
• Sekä yrityksen että oppilaitoksen johto on sitoutunut
yhteistyöhön ja luo sille riittävät toimintaedellytykset.
• Oppilaitoksen koulutustarjonta perustuu vahvaan yrityselämän ja sen tarpeiden tuntemukseen.
• Oppilaitos panostaa koulutuksen ja sen tarjonnan laatuun,
joustavuuteen ja osaavaan henkilöstöön. Parhaimmillaan
oppilaitos ja yritys ovat muodostaneet strategisen kumppanuuden.
Keskeisimpiä yhteistyömuotoja ovat käytännössä työssäoppiminen ja oppimisympäristöjen rakentaminen. Näissä on
mahdollista vaikuttaa tehokkaasti koulutuksen sisältöön
ja alueellisiin joustoihin, mutta myös laajemmin yhteistyön
kehittämiseen.
Työssäoppiminen ja oppimisympäristöt
Yritykset kertovat ottavansa työssäoppijoita, koska se antaa
mahdollisuuden
• täsmäkouluttaa yrityksen tarkoituksiin sopivaa työvoimaa
ja tutustua etukäteen mahdollisiin tuleviin työntekijöihin
• antaa työssäoppijalle mahdollisuus syventää ammatillista
osaamistaan ja tutustua yritykseen mahdollisena tulevana
työnantajanaan
• vaikuttaa opetuksen sisältöön työssäoppimisen suunnittelun ja toteutuksen kautta
• luoda pitkäjänteinen yhteistyö oppilaitosten kanssa, jolloin
tunnetaan pelisäännöt ja opettajat tietävät työssäoppijoille
asetettavat odotukset.
Onnistuneelle työssäoppimiselle on tyypillistä, että se on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja toteuttamisesta on sovittu
yhdessä. Työssäoppimisen yhteistyömuodot vaihtelevat melko
lailla.
Parhaimmillaan se on toteutettu rakentamalla oppimisympäristö yritykseen tai oppilaitokseen työssäoppimisen ja
näyttöjen toteuttamiseksi. Oppimisympäristöön on valittu
työssäoppimispisteet, jotka on kuvattu ja joissa tietty tutkinnon osa voidaan suorittaa sellaisenaan tai soveltaen. Jotkut
yritykset ovat perustaneet oppilaitosten kanssa yhteisomistusmallin tai muiden yritysten kanssa kouluttajayrityksen
osaajatarpeidensa tyydyttämiseksi.
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Erilaiset oppimisympäristöratkaisut tarjoavat monipuolista
oppimista ja motivoivat opiskelijoita. Yrityksen oppimisympäristössä opiskelijat pääsevät kartuttamaan tietämystään omiin
kokemuksiinsa ja sosiaalisen vuorovaikutukseen perustuen.
Hyvässä yhteistyössä korostuvat seuraavat näkökohdat:
• Työssäoppimispisteet on valittu yhdessä opetussuunnitelmaan ja valinnaisiin tutkinnon osiin vertailemalla. Toteutuksesta on laadittu suunnitelma, johon on kirjattu myös
arviointikriteerit. Työssäoppimisjaksoon sisältyy perehdyttämisjakso sekä tarpeen mukaan väliarviointeja, opettajan
käyntejä ja näyttöjen toteuttaminen.
• Vuorovaikutus ja tietojen vaihto on säännöllistä.
• Yrityksessä on koulutettuja työpaikkaohjaajia, joiden perehdyttäminen on suunnitelmallista.
Monipuolisella yhteistyöllä parhaat tulokset
Työssäoppimisen ohella yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä
on monia muita toimintamalleja, joista esille nousivat
• 2+1-malli (2 vuotta ammattiopistossa ja vuosi yrityksessä
oppisopimusoppilaana)
• laajennettu työssäoppiminen
• henkilöstön lisäkoulutus ml. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• kummiluokat
• harjoittelu- ja kesätyöpaikat, Tutustu työelämään -jaksot
koululaisille sekä ammatti- ja korkeakouluopiskelijoiden
opinnäytetyöt
• opiskelijoiden tutustumiskäynnit yrityksiin ja yritysedustajien puheenvuorot oppilaitoksissa
• stipendit
• opettajien työelämäjaksot ja opinto-ohjaajien perehdyttämispäivät.

Yritys-oppilaitosyhteistyön etuja
Yritykset perustelevat yhteistyön tärkeyttä seuraavasti:
• Rekrytoimalla osan ammattiosaajista työssäoppimisen,
harjoittelun ja kesätöiden tai opinnäytetöiden kautta
turvataan tulevan työvoiman saanti.
• Nuorten ja opiskelijoiden ammatti-identiteetti vahvistuu
yritysvierailuilla sekä yrityksen ja ammattien esittelyillä
eri tason oppilaitoksissa.
• Yhteistyöoppilaitosten koulutustarjontaa voi hyödyntää
oman henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Henkilöstön kehittäminen
Kilpailukyvyn varmistaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää henkilöstön jatkuvaa kehittämistä ja moniosaamista, jolla mahdollistetaan työntekijöiden
joustava siirtyminen työtehtävästä toiseen tai muuttuviin
tehtäviin. Henkilöstön uusiutuminen varmistetaan mm.
mentoroinnilla, kytkemällä uuden oppiminen tuotteen ja
tuotantotapojen suunnittelu- ja toteutusprosessin rinnalle tai
muulla usein kehityskeskustelun pohjalta toteutetulla lisäkoulutusjaksolla.
Parhaimmillaan osaamisen kehittämisessä jokainen ottaa
vastuun omasta osaamisestaan. Työnantajan tehtävänä on
kannustaa uuden osaamisen hankkimisessa. Opiskelun kannustemuodot vaihtelevat yrityksittäin stipendeistä tutkintoon
liittyvien kustannusten korvauksiin.

Toimenpidesuosituksia
Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen
Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä voidaan tiivistää monin
eri tavoin. Toimivia yhteistyömuotoja ovat muun muassa
yhteiset neuvottelukunnat sekä yhden tai useamman oppilaitoksen ympärille rakennetut yritysverkostot, joissa esimerkiksi
alueiden kärkiyritysten ja näiden alihankkijoiden osallistuminen tuo lisäarvoa yhteistyölle.
Onnistuneen yhteistyön perustana tulee olla yhteisesti
laadittu ja määräajoin päivitettävä osaamisen kehittämisstrategia sekä sen pohjalta laaditut tavoitteet, toimenpiteet että
tulosten arviointi.
Yhteistyössä käsiteltäviä asioita voivat olla
• yhteinen työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaus- ja toteutusmalli sekä työpaikkarekisteri
• työnjako, yhteistyö sekä erikoistumisalueet esimerkiksi
koneiden ja laitteiden yhteiskäytössä ja osaamisen toteuttamisessa
• opetussuunnitelmien päivitys sekä vaihtoehtoisten polkujen suunnittelu ja toteutus
• opiskelijoiden yrityksiin siirtymisen edistäminen työssäoppimisen tai oppisopimuskoulutuksen kautta
• ammattitaidon MM-kilpailijoiden valmennusta varten
laadittujen huippuosaamisen moduuleiden hyödyntäminen yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä
perus- ja lisäkoulutuksessa
• tuki oppilaitokselle sen osaamisen kehittämisessä.

Oppilaitosten osaamisen kehittäminen
Oppilaitokset voisivat asettaa tavoitteeksi olla alueensa
halutuin ja laadukkain teknologia-alojen kouluttaja. Tämä
edellyttää muun muassa:
• että opettajan työnkuva muuttuu opettamisesta oppimisen ohjaamiseen, jossa päätehtävänä on toiminnallisten oppimistilanteiden järjestäminen, oppimisprosessin
ohjaaminen ja tukeminen sekä rakentavan palautteen
antaminen.
• riittäviä ja opetukseen rinnastettavia resursseja yhteistyöhön.
• yhteisten hankkeiden jalkauttamista osaksi normaalia
opetusta.
• opettajien säännöllisiä työelämäjaksoja osaksi osaamisen
kehittämistä; jaksoille asetetaan selkeät tavoitteet, joihin
kuuluu mm. yhteistyövaihtoehtojen ja työssäoppimispisteiden kartoittaminen sekä toteuttamissuunnitelman
laatiminen.
Odotuksia työssäoppimiseen liitttyvälle yhteistyölle
Yritystapaamisissa nousivat erityisesti esille työssäoppimisen
kehittämiseen liittyvät kysymykset. Toivottiin, että
• työssäoppiminen on systemaattista ja pitkäjänteistä, käytössä ovat selkeät pelisäännöt ja työssäoppimisen tavoitteista kerrotaan yrityksille.
• opetussuunnitelman ja sen mahdollistamien joustojen
sekä työssäoppimisen tavoitteita avataan yrityksille. Vuorovaikutusta lisätään opettajien ja yrityksen yhteyshenkilöiden välillä, jotta tiedetään, mitä oppilaitoksessa opetetaan
ja mihin yrityksen työpisteisiin opiskelijoita voidaan sijoittaa. Opettajat myös kertovat, mitä opetussuunnitelmasta
toivotaan opetettavan yrityksessä.
• opettaja selvittää nuoren odotuksia ja asenteita ja kertoo
tästä yritykselle.
• opiskelijat valmennetaan työssäoppimisjaksolle mm.
yrityksen pelisäännöistä ja työturvallisuusasioista.
• opettaja keskustelee työpaikkaohjaajan/työnjohtajan
kanssa jakson aikana opiskelijan työtehtävistä ja menestymisestä.
Oppilaitokset toivat esille, ettei ole aina helppoa löytää opetusta tukevia työssäoppimispaikkoja erilaisille/monenlaisille
oppijoille. Toivottiin myös suhdanteista riippumatta pitkäjänteisyyttä yhteistyöhön.
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