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Ammatillisen koulutuk-
sen reformi tulee voimaan 
1.1.2018. Reformin valmis-
teluun on liittynyt paljon 
erilaista keskustelua, ja 
osin vääriäkin mielikuvia. 
Reformi tuo muutoksia 
opiskelijan, työelämän ja 
koulutuksenjärjestäjän toi-
mintaan, mutta tärkein ydin, 
huolehtiminen opiskelijan 
osaamisen hankkimisesta 
ja yhdenvertaisesta arvioin-
nista yhteistyössä, säilyy en-
nallaan. Haluamme tarjota 
opiskelijoillemme hyvät val-
miudet työelämään, jatko-
opintoihin sekä elinikäiseen 
oppimiseen. Tulevaisuuden 
tekijät Tavastiasta pysyy vi-
sionamme myös reformin 
jälkeen. 

Ammatillisen koulutuksen 
reformin taustalla on tarve 
selkeyttää ammatillista kou-
lutusta. Osaamisperustei-
suus ja työelämälähtöisyys 
ovat uudistuksen lähtökoh-
tia. Osaamisperusteisuu-
della tarkoitetaan sitä, että 
opiskelija voi edetä omaan 
tahtiinsa. Opiskeluun käy-
tetty aika ei määrittele ete-
nemistä, vaan osaamisen 
kertyminen ja osoittaminen. 
Työelämälähtöisyys tar-
koittaa sitä, että työelämä 
on mukana eri vaiheessa 
ammatillisen koulutuksen 
suunnittelussa, toteutukses-
sa, opiskelijoiden arvioin-
nissa ja laadun varmistami-
sessa.

Vaikka reformi on eittä-
mättä iso uudistus, monet 
elementit ovat olleet jo 
käytössä. Ammattiopisto Ta-
vastiassa nuoret ja aikuiset 
ovat opiskelleet samoissa 
ryhmissä, opiskelijat valmis-
tuvat yksilöllisesti ja oppi-
misen tapoja on muokattu 
opiskelijan tarpeisiin. Muun 
muassa laajennettu työssä-
oppiminen ja siirtyminen 
oppisopimukseen kesken 
opintojen on ollut käytäntö-
nä jo vuosien ajan. 

Yksi laki, yksi  
järjestämislupa
Ammatillisen koulutuksen 
selkeyttä lisää se, että kaik-
ki ammatillinen koulutus 
toteutetaan yhdellä lain-
säädännöllä. Jatkossa ei ole 
enää erikseen nuorten ja 

aikuisten koulutusta, eli am-
matillista peruskoulutusta ja 
näyttötutkintoja. Kaikki am-
matillinen osaaminen osoi-
tetaan näytössä aidoissa työ-
elämätilanteissa. Arvioijia on 
kaksi, joista toinen edustaa 
työelämää ja toinen on opet-
taja. Osaaminen arvioidaan 
pääsääntöisesti työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen 
yhteydessä. Valtakunnalliset 
työelämätoimikunnat valvo-
vat tutkintojen laatua.

Koulutuksen järjestäjän 
järjestämisluvassa määri-
tellään ne tutkinnot, joita 
sillä on lupa järjestää. Opis-
kelijoiden määrää mitataan 
opiskelijavuosina. Myös tut-
kintotavoitteinen työvoima-
koulutus tulee osaksi järjes-
tämislupaa.

Henkilökohtainen 
osaamisen kehittä-
missuunnitelma
Opiskelijan kanssa laaditaan 
henkilökohtainen osaami-
sen kehittämissuunnitelma, 
HOKS, jota päivitetään tut-

kinnon suorittamisen aikana. 
HOKSissa määritellään mm. 
suoritettavat tutkinnon osat, 
aiemmin hankittu osaami-
nen, tutkintokoulutuksen si-
sältö ja ajoitus, erityisen tuen 
toimenpiteet sekä näyttöjen 
sisältö ja ajoitus.

Työpaikalla  
järjestettävä koulutus
Työpaikalla järjestettävä 
koulutus voidaan toteuttaa 
koulutussopimuksella tai 
oppisopimuksella. Koulutus-
sopimus solmitaan silloin, 
kun opiskelijalle ei makseta 

palkkaa. Opiskelija hankkii 
osaamista työpaikalla, häntä 
ohjataan ja hänen osaami-
sen kertymistään seurataan. 
Koulutussopimustyöpaikal-
le ei makseta korvausta oh-
jauksesta. 

Oppisopimuskoulutus pe-
rustuu työnantajan ja opis-
kelijan työsopimukseen sekä 
työnantajan ja oppilaitoksen 
sopimukseen oppisopimus-
koulutuksen järjestämisestä. 
Työnantajalle voidaan mak-
saa koulutuskorvausta. Kou-
lutuskuntayhtymä Tavasti-
alla on myös laajennetun 
oppisopimuksen lupa, jolla 

voidaan hankkia tutkintoja 
muilta koulutuksenjärjestä-
jiltä myös niihin tutkintoihin, 
joihin Koulutuskuntayhtymä 
Tavastialla ei ole järjestämis-
lupaa.

Työpaikalla järjestettä-
vän koulutuksen laajuus, 
tavoitteet ja keskeiset työ-
tehtävät määritellään opis-
kelijan henkilökohtaiseen 
osaamisen kehittämissuun-
nitelmaan, HOKSiin. Laajuus 
voi edelleen vaihdella opis-
kelijakohtaisesti.  Työpaikalla 
voidaan oppia uusia asioi-
ta tai vahvistaa osaamista 
osaamisen osoittamista 
varten. Työpaikalla järjestet-
tävän koulutuksen laajuus 
ei välttämättä lisäänny aiem-
masta työssäoppimisesta. 
Osa opiskelijoista on ennen 
ja tulevaisuudessakin mie-
luummin työelämässä, osa 
oppii paremmin oppilaitos-
ympäristössä.

Tutkinnot
Tutkintojen määrä tulee 
puolittumaan. Perustutkin-

non laajuus on jatkossakin 
180 osaamispistettä. Pe-
rustutkintojen uudistuessa 
valinnaisuus lisääntyy, va-
paasti valittavat tutkinnon 
osat poistuvat ja arviointias-
teikko palautetaan viisipor-
taiseksi. Myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin 
määritellään laajuudet osaa-
mispisteinä. 

Reformi on tervetullut uu-
distus. Osaamisperusteisuu-
den ja työelämälähtöisyy-
den periaatteet toteutuvat 
parhaiten, kun reformin käy-
tännön toteutuksia suunni-
tellaan yhdessä työelämän 
toimijoiden, opiskelijoiden 
ja koko Tavastian henkilös-
tön kanssa.

Lisätietoa ammatillisen 
koulutuksen reformista löy-
tyy osoitteesta www.kkta-
vastia.fi > Ammattiopisto 
Tavastia > Reformi 2018.

 
Teksti: Heini Kujala, rehtori,  
Ammattiopisto Tavastia
Kuva: Ammattiopisto Tavastian 
arkisto

Ammatillisen koulutuksen  
reformi tulee – mikä muuttuu?

Ammatillinen ohjaaja Aki Mylly ohjaa opiskelijaa

Kone- ja tuotantotekniikan alalla 45 avointa työ-
paikkaa Hämeenlinnassa syyskuussa 2017. 
Tiedot: yrityspalveluasiantuntija Mari Pöysti, 
Hämeen TE-toimisto

Hämeen ammattibarometrin 2/2017 mukaan 
Hämeenlinnassa hitsaajien, kaasuleikkaajien, ko-
neenasentajien ja koneistajien rekrytointitarve 
kasvaa, mutta varsinkin koneenasentaja- ja ko-
neistajahakijoista on pulaa.

TeknologiaTiistai

28.11.2017
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Sagan oma tarina
Aloitin opiskeluni Ammatti-
opisto Tavastiassa 2015 syk-
syllä, mutta aloitin sen tekstii-
li- ja vaatetusalalla. Huomasin 
nopeasti, että minulla ei riit-
tänyt mielenkiintoa alaa koh-
taan ja menin keväällä 2016 
opinto-ohjaajan luokse pu-
humaan alan vaihdosta. Mi-
nulla on aina ollut mielenkiin-
toa metallialaa kohtaan, joten 
pyysin esittelykierroksen 
alalle ja pienen mietinnän 
jälkeen kirjoitin hakupaperit 
kone- ja tuotantotekniikan 
koulutukseen.

Syksyllä 2016 aloitin opin-
not metallilla ja jo ensimmäi-
sellä vuodellani tein opintoja 
eri lailla kuin juuri aloittaneet 
eli itselleni suunnitellulla 
opintosuunnitelmalla. Yk-
kösvuodella juuri aloittaneet 
jakautuvat kahteen ryhmään 
ja aloittavat joko hitsauksella 
tai koneistuksella ja vaihtavat 
myöhemmin pisteitään.  

Aloitin hitsauksella toisen 
ryhmän kanssa, mutta kun 
muut kyseisestä ryhmästä 
lähtivät yhteisiin yleisoppi-
aineiseen, joista olin suu-
rimman osan suorittanut 
aikaisemmalla vuodellani 
tekstiilissä, niin minä jatkoin 
ammatillisissa aineissa ja siir-
ryin koneistusryhmään.

Aikaisin keväällä 2017 olin 
suorittanut kaiken tarvit-
tavan ykkösluokalta, joten 
opettajieni ehdotuksella 
jatkoin työssäoppimiseen ja 
nopeutin lisää opiskelujani. 
Työssäoppimiseni oli Sisu 
Axles:issa, joka kesti noin 
kaksi ja puolikuukautta. Näin 
jatkoin opiskeluani suuntau-
tumaan enemmän konetek-
niikan puolelle.

Syksyllä 2017 opinnot 
jatkuivat, mutta nyt olin vii-
meisellä opiskeluvuodellani. 
Kävin toisen luokan yhtei-

set oppiaineita alkusyksystä 
paljon, mutta muuten kes-
kityin täysin ammatillisiin 
opiskeluihini koneistuksen 
puolella. Opiskelin paljon 3D-
pikavalmistamista, skannaus-
ta, CAD/CAM- ohjelmointia, 
sekä tietysti jyrsintää ja sor-
vausta. Toinen työssäoppimi-
seni on Sisu Worx:in puolella 
joulunaikaan.

Kiireistä huolimatta hoidin 
opinto-ohjaajani kanssa asi-
oita mielenkiinnostani kone-
tekniikan jatko-opintoihin. 
Tällöin sain tietää ajoissa 

syyslukukaudella, että Am-
mattiopisto Tavastia ja Hä-
meen Ammattikorkeakoulu 
HAMK ovat miettineet yhteis-
työtä insinööriopintojen no-
peuttamisen suhteen. Tietysti 
olin heti kiinnostunut asiasta!

Kysymys olikin: Miten se toi-
mii? Muutaman kuukauden 
jälkeen koululle tuli HAMKin 
edustaja kertomaan meille, 
että he tarjoavat ensimmäistä 
kertaa ammatillisen 2. asteen 
opiskelijoille HAMKin teknii-
kan opintoja toisen asteen vii-
meisen opiskeluvuoden aika-
na. Tekniikan opinnoissa pitää 

suorittaa 30 opintopistettä, 
joka on puolet ensimmäisen 
vuoden insinööriopinnoista. 

Ensimmäisen puolen-
vuoden jälkeen voi hakea 
tutkinto-oikeutta, kun on 
siis suorittanut 30 opintopis-
tettä  määriteltyjä HAMKin 
opintoja, sekä loppuun toi-
sen asteen tutkinnon. Pys-
tyt myös jatkamaan silloin 
opintoja syksyllä ilman pää-
sykoetta eikä se hidasta 2. 
asteen tutkintoa yhtään, kun 
HAMKin opinnot sovitaan 
osaksi ammatillista tutkintoa 
oman opintosuunnitelman 

mukaisesti eli ne kasvattavat 
osaamispistekertymää myös 
toisella asteella. 

Tammikuussa 2018 aloitan 
Riihimäellä konetekniikan 
insinööripuolella, jossa en-
simmäisen puolen vuoden 
aikana opiskelen orientaatio-
ta insinööriopintoihin ja me-
kaniikkaa! 

Teksti: Saga Kyllönen, Kone- ja 
tuotantotekniikan viimeisen  
vuoden opiskelija,  
Ammattiopisto Tavastia
Kuva: Teemu Vepsäläinen, lehtori 
Ammattiopisto Tavastia

Tutustu opintoihin: www.hamk.fi/tekniikka
Haku osoitteessa: www.opintopolku.fi

              

HAE MUKAAN NYT! 27.11. – 7.12.2017

Konetekniikka on jatkuvasti kehittyvä, monipuolinen ja moderni tekniikan ala. Ko-
netekniikan insinööri on digitaalisessa maailmassa toimiva tiimipelaaja. 

3D-SKANNAUS          ROBOTIIKKA          UUDET TEKNOLOGIAT

Käytännönläheistä ja monimuotoista opiskelua erilaisissa oppimisympäristöis-
sä – yhteistyössä yritysten kanssa. Luot suhteita ja tarjoat osaamistasi yrityksiin 
jo opintojen aikana.

Voit aloittaa jatko-opinnot meillä jo ammatillisten opintojen loppuvaiheessa. Kun 
jatkat opintojasi HAMKin tekniikan koulutuksessa, voit valmistua insinööriksi 3,5 
vuodessa. Lue lisää Nopeammin insinööriksi -opinnoista: www.hamk.fi/tekniikka 

Haussa
Konetekniikka 

& Sähkö- ja 
automaatio-

tekniikka 

KONETEKNIIKKA 
 VALMISTU TEKNIIKAN MONIOSAAJAKSI

Jospa lukisitkin itsesi insinööriksi? Opinnot alkavat jo tammikuussa!

Koneistaja
Levyseppähitsaaja

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN  
PERUSTUTKINTO
Tuotantotekniikan osaamisala

Tutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet kone- ja tuo-
tantotekniikan vaihteleviin työtehtäviin ja työelämän edellyttämää 
erikoisosaamista vähintään yhdellä tutkinnon osa-alueella. Osaa-
misalalta valmistunut osaa kone- ja metallialan tuotantotekniikoi-
ta monipuolisesti. Hänellä on valmiudet tietojensa ja taitojensa 
jatkuvaan kehittämiseen ja hän on valmis toimimaan työryhmän 
jäsenenä ammattityöntekijöiden ohjauksessa hyvin erilaisissa 
työtehtävissä. Koneistajat osaavat NC-sorvien ja -työstökeskus-
ten ohjelmoinnin ja käytön, manuaalisorvauksen ja jyrsinnän sekä 
3D-pikavalmistusmenetelmät. Levyseppähitsaajat osaavat hitsa-
ta eri hitsausmenetelmillä. He osaavat käyttää levyalalla käytössä 
olevia NC-koneita monipuolisesti ja hallitsevat erilaisten metallira-
kenteiden valmistuksen.

Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia

PK aloituspaikat 38

Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku, hakuajat  
www.kktavastia.fi > Ammattiopisto Tavastia

Ammattiopisto Tavastia on mukana valtakunnallisessa TeknologiaTiistai-
tapahtumassa. Päivien aikana ammatilliset oppilaitokset ja teknologiayri-

tykset tekevät kone- ja tuotantotekniikan koulutusta näkyväksi. Osana val-
takunnallista TeknologiaTiistaita järjestää 

Ammattiopisto Tavastian kone- ja tuotantotekniikka 
AVOINTEN OVIEN PÄIVÄT 
28.-29.11.2017 klo 10.00-15.00

osoitteessa Hattelmalantie 8, C-rakennus, 13100 Hämeenlinna 
Päivien aikana on mahdollisuus tutustua oppilaitoksen tiloihin, alan nykyaikai-
siin tuotanto- ja valmistusmenetelmiin, 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen se-
kä tavata alan nykyisiä opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa. Kerromme niis-
tä monipuolisista mahdollisuuksista, joita opiskelu kone- ja tuotantotekniikan 
alalla tarjoaa. Tietoa myös työllistymisestä ja jatko-opiskelumahdollisuuksista.

Tervetuloa!
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Annelle  
ammatillisesta  
koulutuksesta  
eväät työelämään
Anne Kivelä valmistui 
keväällä 2017 kone- ja 
metallialan perustut-
kinnosta koneistajaksi 
ja työllistyi heti Janava-
lo Oy:n palvelukseen. 
Lehtori Teemu Vepsä-
läinen esitti Annelle 
seitsemän kysymystä. 
Lue haastattelu.

Kerro opiskelustasi kone- ja 
tuotantotekniikassa. Mi-
ten opinnot etenivät alusta 
työllistymiseen asti?

Opiskelut etenivät hyvin. 
Heti kun pääsi asioista pe-
rille niin vuodet menivät 
omalla painollaan. Tietenkin 
oli alkuvaikeudet sorvien ja 

hitsien kanssa, mutta hyvän 
opetuksen ansiosta niistä 
selvittiin.

Miten olet kehittynyt am-
matillisessa koulutuksessa?

Opinnoissa kehityin 
omasta mielestäni hyvin. 
Koko ajan oppi jotakin uutta.

Miten koet ammatillisen 
koulutuksen?

Ammatillisen koulutuksen 
koen hyödylliseksi. Siitä saa 
hyvät eväät työelämään ja 
oppii käytännön asioita.

Miten työllistyit nykyiseen 
ammattiisi?

Nykyiseen ammattiini 
työllistyin koulun kautta. 
Työssäoppimaan Janavalolle 
ja tännehän jäin vakituiseksi.

Minkälaiseksi näet tulevai-
suutesi kone- ja tuotanto-
tekniikan alalla?

Tulevaisuudestani en tie-
dä. Elän hetkessä ja etenen 
sen mukaan eteenpäin.

Mitä toivomuksia sinulla on 
ammatillisen koulutuksen 
suhteen?

En tiedä. Mielestäni teette 
hyvää työtä ja opetatte hy-
vin.

Onko sinulla tulevaisuu-
dessa aikomus hakea jat-
kokoulutukseen ammatti-
korkeakouluun?

Jatkokoulutukseen hake-
mista en ole edes ajatellut. 
Enköhän minä sinne mene, 
kun haluan taas oppia vähän 
lisää.

Kone- ja metalliala on ollut 
vahva ja perinteinen vien-
titeollisuuden ala Hämeen-
linnan ja Forssan seutu-
kunnilla. Osaavat nuoret ja 
aikuiset ovat työllistyneet 
hyvin. Teknologiateollisuus 
ry on arvioinut, että sen toi-
mialalle tarvitaan vuosittain 
noin 9500 uutta osaajaa. 
Samaan aikaan Hämeen-
linnan ja Forssan amma-
tillisissa oppilaitoksissa on 
oltu huolestuneita kone- ja 
metallialan vetovoimaisuu-
desta. Kone- ja metallialan 

koulutuksiin hakeutuvien 
määrä on laskenut ja mo-
net ovat keskeyttäneet alan 
opinnot.

Huippuosaajia tulevaisuu-
den metallialalle -hankkeen 
tavoitteena on

• varmistaa peruskoulusta 
toiselle asteelle siirtymi-
sen onnistumista, ehkäistä 
koulutuksen keskeyttämis-
tä ja nuorten syrjäytymistä
• luoda käytännönläheis-
ten kokemusten avulla po-
sitiivista imagoa kone- ja 

metallialasta työllistäjänä
• turvata alueen kone- ja 
metallialan yritysten tu-
levaisuuden henkilöstön 
osaamistasoa ja yritysten 
kilpailukykyä.

Lisäksi hankkeen tarkoi-
tuksena on

• kehittää kone- ja metalli-
alan henkilöstön pedago-
gisia valmiuksia ja ohjaa-
misen taitoja
• saada jo alalla opiskele-
vista opiskelijoista oman 
alansa tutoreita.

Hankkeen toimenpiteillä 
viestitään alan todellisista 
osaamistasovaatimuksista 
ja opiskelumahdollisuuk-
sista. Hanke tuo esille alan 
merkitystä työllistäjänä 
Hämeenlinnan ja Forssan 
seutukunnilla. Peruskoulun 
7.-9.-luokkalaisille sekä hei-
dän opinto-ohjaajilleen ja 
teknisen työn opettajille jär-
jestetään tutustumiskäynte-
jä ja tutustumisjaksoja.

Peruskoululaisten van-
hempia perehdytetään 
myös alan mahdollisuuk-
siin. Forssan seudulla koh-
deryhmänä ovat myös 
peruskoululaisten lisäksi 
opintonsa keskeyttäneet 
sekä työttömät nuoret ja 

aikuiset. Hanke toteutetaan 
Ammattiopisto Tavastian, 
Lounais-Hämeen amma-
tillisen koulutuksen kun-
tayhtymän, Hämeenlinnan 
(seutukunnan peruskoulut) 
ja Forssan kaupunkien, työn-
antajien ja Teknologiateolli-
suus ry:n yhteistyönä vuosi-
na 2016-2018. Hanke tukee 
osaltaan Hämeen alueen 
älykkään erikoistumisen ta-
voitteita monipuolisesti.

Hankkeen tuloksena nuo-
risotakuu ja tietoisuus eri 
koulutusmahdollisuuksista 
toteutuvat aiempaa parem-
min. Kone- ja metallialan ve-
tovoimaisuus kasvaa ja kou-
lutuksen keskeyttäminen 
vähenee. Ammattitaitoisen 

työvoiman saatavuus kone- 
ja metallialalla on parantu-
nut ja alan yritykset pysyvät 
elinvoimaisina. Oppilaitos-
ten opettajien ohjaustaidot 
ovat parantuneet ja opinto-
jen läpäisyaste on kasvanut. 

Lisätietoa hankkeesta löy-
tyy Koulutuskuntayhtymä 
Tavastian nettisivuilta.

Teksti: projektipäällikkö Eeva 
Kulmanen, Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia

Huippuosaajia  
tulevaisuuden metallialalle

Peruskoulun päättäville valittavana kone- ja  
tuotantotekniikan perustutkinnon lisäksi  
18 muuta perustutkintoa kevään yhteishaussa  
20.2.-13.3.2018, www.opintopolku.fi

TULE OPISKELEMAAN  
AMMATTIOPISTO TAVASTIAAN!

Tsekkaa koko koulutustarjontamme  
www.kktavastia.fi 
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Ammatilliseen tutkintoon, ylioppilaaksi,  
harrastamaan, täydennyskoulutukseen,  

yrityskoulutukseen, työvoimakoulutukseen!

Ammattiopisto Tavastia | Tavastian lukio |  
Lammin lukio | Parolan lukio | 

Vanajaveden Opisto | Vanaja Koulutus Oy |  

www.kktavastia.fi

Monien mahdollisuuksien 
TAVASTIA

Lisää vuorovaikutusta  
teollisuuden kanssa
Konecranes on merkit-
tävä yhteistyökumppani 
Ammattiopisto Tavastial-
le. Monet opiskelijat ovat 
Konecranesilla olleet työs-
säoppimassa ja toivottavasti 
jatkossa oppilaitoksemme 
voi tehdä  koulutussopimuk-
sia työpaikalla järjestettä-
västä koulutuksesta. Amma-
tillisen koulutuksen reformi 
muuttaa termin työssäoppi-
minen työpaikalla järjestet-
täväksi koulutukseksi.

Business Controller, WRH 
Supply, Olli Smedberg vas-
tasi kysymyksiimme yhteis-
työn tulevaisuuden näkymis-
tä ja työvoiman tarpeesta. 
Konecranesilla henkilöstön 
ikärakenne on sellainen, että 
toiminnan jatkuvuuden ja 
uudistumisen takia on vält-

tämätöntä löytää ja pitää ta-
lossa hyviä ja motivoituneita 
nuoria, josta kasvatetaan 
tulevaisuuden osaajia ja teki-
jöitä eri tehtäviin. 

Kysymykseen, minkälaista 
yhteistyötä haluaisitte teh-
dä ammatillisen koulutuk-
sen kanssa, tuli vastauksena 
monta hyvää ideaa. Tutustu-
miset yritykseen ja tehdas-
kierrokset lienevät käytössä 
olevia, mutta ehkä niitä voisi 
lisätä. Erityisesti näitä pitäisi 
suunnata myös peruskoulun 
ylä-asteelle. Ammatillisissa 
opinnoissa harjoitustyöt ja 
yhteistyöprojektit olisivat 
toivottuja. Myös uusien tek-
nologioiden käytännönlä-
heiset soveltamisideat ovat 
listalla – koulutussektorilla 
voi olla ideoita, mistä työ-

elämässä ei olla tietoisia tai 
he eivät ole ehtineet niihin 
perehtyä.

Ehkä ammatillisen kou-
lutuksen reformi Olli Smed-
bergin toiveeseen vastaakin, 
kun hän ammatillisen koulu-
tuksen kehittämistoiveisiin 
vastaa, että lisää työssäop-
pimista ja vuorovaikutusta 
teollisuuden kanssa.

Konecranes rekrytoi hen-
kilöitä, jotka ovat oma-aloit-
teisia ja oppimishaluisia. Op-
piminen jatkuu läpi työuran 
ja valmis ei tarvitse olla työn 
alussa.

Teksti: Olli Smedbergin vastauk-
sista kokosi viestintäpäällikkö Outi 
Ruohela, Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia

Onni Raja-ahde, kone- ja 
tuotantotekniikan opis-
kelija kokoonpanohitsaa-
massa aurinkovoimalan 
terärakennerunkoa uuden  
aikakauden Kemppi X-8 
hitsauslaitteistolla. Teräs-
rakenneosien valmistuk-
sessa hyödynnetään myös 
CAD/ CAM- tekniikkaa ja 
vesileikkausta.

MIKÄ ON TEKNOLOGIAA?  
MIKÄ TEKNOLOGIAPALVELU TAI -LAITE ON PARASTA ARJESSASI?    
 Ota kuva ja julkaise Instagramissa #teknologiatiistai2017 
7.11. – 1.12. Kerro myös mitä koulua käyt! 

Kilpailuun voivat osallistua yläkoululaiset 
ja ammattioppilaitosten opiskelijat.

Mikä on teknologiaa – 
mielenkiintoisia kuvia odotellen!

Teknologiateollisu us ry valitsee Jopo-voittajat ja ilmoittaa heille 
henkilökohtaisesti. Teknologiateollisuus ry pidättää oikeuden 
käyttää kuvia omissa julkaisuissaan.
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