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Opinnäytetyö tehtiin Ylä-Savon ammattiopistolle osana moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimis-ympäristön 

kehittämishanketta (Moto-hanke). Opinnäytetyössä tavoitteena oli kehittää, yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston 

ja Farmi Forest Oy:n kanssa, koneenasentajan opintopolku työssäoppimiseen. 

 

Työssä kerättiin tietoa yrityksessä olevista työtehtävistä ja niiden soveltuvuudesta työssäoppimisessa tehtäviksi 

harjoitteiksi. Työssäoppimispisteiden kartoituksen teoreettisena ohjeena käytettiin kone- ja metallialan ko-

neenasentajan tutkinnon opetussuunnitelmaa. Koneenasentajan opetussuunnitelman ammattitaitovaatimuksien 

mukaan valittiin työpisteitä, joissa opiskelija työskentelee. Työpisteet ja niiden kierto suunniteltiin tukemaan opis-

kelijan oppimista. Työpisteiden työtehtävien osaamisvaatimukset lähtevät helpoista, muuttuen vaativammiksi työs-

säoppimisen edistyessä. Tämä myös motivoi opiskelijaa, koska työtehtävät haastavat häntä. Työtehtävissä ja teh-

tävien kierrossa otettiin huomioon tehtävien looginen jatkuvuus, eli edellisessä vaiheessa kerätyt tai tehdyt tuotteet 

ovat osa seuraavaa työpistettä tai vaihetta. Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelijalle muodostuu käsitys tuotan-

nollisen teollisuuden toiminnasta ja järjestelmistä sekä tuotteen kulusta tuotannossa. 

 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin kone- ja metallialan perustutkinnon koneenasentajan tutkinnon opetussuunnitel-

maa tukeva Farmi Forest Opintopolku. Opintopolku palvelee sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta. Eroina nuoriso- ja 

aikuiskoulutuksessa ovat opintojen kulku ja työssäoppimisjaksojen kesto ja ajankohta opinnoissa. 
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This thesis was done to Ylä-Savo Vocational College as part of a multi-professional and business-oriented learning 

environment development project (Moto-project). The aim of this thesis was to develop, in cooperation with the 

Ylä-Savo Vocational College and Farmi Forest Oy, a machine installer study path for learning on the job. 

 

In this thesis information was collected from the company’s tasks and how suitable those would be as training 

tasks. The curriculum of the machine installer degree program was used as a theoretical guideline to find out the 

job learning workstations. The workstations where the student works were selected according to the machine in-

staller curriculum and its skill requirements. The workstations and their rotation were designed to support student’s 

learning. Workstations’ job skill requirements start from easy and become more and more demanding after learn-

ing on the job has progressed. This also motivates the student since the tasks are then challenging enough. The 

logical continuity was taken into account in the tasks and circulation of duties. It means that that the products 

collected or made during the previous workstation are part of the following workstations. After this learning on the 

job the student understands industrial production activities and systems as well as the progress of the production 

of a product. 

 

As a result of this thesis a Farmi Forest study path was developed to support the curriculum of machine installer in 

the vocational degree program of metalwork and machinery. This study path serves youth as well as adult educa-

tion. Differences in youth and adult education are how studies are carried out as well as the duration and timing of 

learning on the job. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyö tehdään Ylä-Savon ammattiopistolle osana moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppi-

misympäristön kehittämishanketta (Moto-hanke). Opinnäytetyössä on tarkoitus kehittää Ylä-Savon 

ammattiopiston ja Farmi Forestin yhteistyössä toteutettava koneenasentajan opintopolku, jossa 

työssäoppimista hyödyntäen opiskellaan koneenasentajan perustutkinto kiertämällä yrityksessä ja 

ammattiopistolla sijaitsevia työpisteitä kone- ja metallialan valmistustekniikan koulutusohjelmassa. 

Työssä kerätään tietoa yrityksessä olevista työtehtävistä ja niiden soveltuvuudesta työssäoppimises-

sa tehtäviksi harjoitteiksi. Työtehtävien on täytettävä, joko kokonaan tai osin, koneenasennuksen 

perustutkinnon opetussuunnitelman vaatimukset ja opintojen määritelmät. Sopivia työkokonaisuuk-

sia voidaan käyttää näyttötöinä ja suorittaa ammattiosaamisen näyttö aidossa työympäristössä yri-

tyksessä.  

 

Tekemällä oppiminen on tehokas tapa oppia asioita ja on erittäin käyttökelpoinen menetelmä, var-

sinkin oppimisvaikeuksista ja/tai motivaation puutteesta kärsivälle opiskelijalle. Opiskelijoille pyritään 

löytämään vaativuustasoltaan oikeanlaisia ja opiskelijan kulloiseenkin opiskeluvaiheeseen sopivia 

tehtäviä. Lisäksi pyritään löytämään yrityksestä sopivia harjoitustöitä koululla tapahtuvan opetuksen 

tueksi. Niiden sijoittuminen ensimmäisen vuoden opintojen vaatimuksia vastaaviksi toteuttaisi erin-

omaisesti opintopolku -ajatusta.  

 

Työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota määrittämällä siihen liittyviä sääntöjä. Työssäoppiminen 

tapahtuu oikeassa työpaikkaympäristössä ja poikkeaa oppilaan aiemmasta, totutusta työympäristös-

sä. Vaikka turvallisuuteen liittyvä säännöstö on määritelty työsuojeluasetuksissa, on niiden esille ot-

taminen tarpeen. Farmi Forest Opintopolusta kiinnostuneet opiskelijat hakeutuvat opintopolulle. Va-

linta oppilaista tehdään yhdessä oppilaitoksen ja yrityksen edustajien kesken. Opintopolun hyödyt 

yritykselle ovat opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen helpottuminen valmiiksi määriteltyjen työ-

pisteiden ja suunnitellun työpistekierron ansiosta. Yhteistyössä jaetaan myös osaamista oppilaitok-

selta yritykselle. Tämän lisäksi yritys voi rekrytoinnissa hyödyntää opintopolun suorittaneita opiskel i-

joita. Nämä opiskelijat osaavat jo yrityksen toimintamallit ja ovat näyttäneet osaamisensa työssäop-

pimassa. 
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2 TYÖN TAUSTA 

 

Työn taustalla on oppilaitoksen ja yritysyhteistyön kehittäminen moniammatillisen ja yrityslähtöisen 

oppimisympäristön kehittämishankeen kautta. Ylä-Savon ammattiopiston ja Farmi Forest Oy:n edus-

tajat olivat käyneet keskusteluja yhteistyön kehittämisestä. Yhteistyön kehittäminen soveltui hyvin 

osaksi moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishanketta. Osana hanketta 

kehitettiin Farmi Forest Oy:n kanssa yhteistyössä opintopolkumallia. 

 

2.1 Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä ja ammattiopisto 

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ylläpitää ja omistaa Ylä-Savon ammattiopiston. Kuntayhtymä on pe-

rustettu vuonna 1962 ja sen omistajina ovat kahdeksan kuntaa, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlah-

ti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä. Jäsenkunnat kuuluvat Ylä-Savon seutukuntaan, 

paitsi Rautavaara, joka kuuluu Koillis-Savon seutukuntaan. Alueen väestömäärä on 59 534 henkilöä. 

Kuntayhtymän johtajana toimii Kari Puumalainen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhty-

mävaltuusto, jossa on 16 jäsenkuntien valtuustojen valitsemaa jäsentä. Yhtymävaltuusto nimittää 

yhdeksänjäsenisen yhtymähallituksen. Nykyiset hallintoelimet aloittivat nelivuotisen toimikautensa 

vuoden 2013 keväällä. (Ylä-Savon ammattiopisto 2014 a.) 

 

Ylä-Savon ammattiopisto kouluttaa monipuolisia osaajia työelämään, niin uusia ammattilaisia, kuin 

myös aiempaa ammattilaisten osaamista täydentäen. Koulutustarjonnassa on vaihtoehtoja niin nuo-

rille kuin aikuisillekin Ylä-Savon ammattiopistossa on noin 2 000 opiskelijaa, joista peruskoulutukses-

sa noin 1 200, aikuiskoulutuksessa vajaat 400 ja oppisopimuksella vajaat 300 opiskelijaa. Henkilö-

kuntaa on vajaat 300 henkilöä. Toimipaikkoja Ylä-Savon ammattiopistolla on Iisalmessa, Kiuruvedel-

lä, Kuopiossa ja Ylämyllyllä.  Iisalmessa toimipaikkoja on Asevelikadulla, Yrittäjäntiellä, Peltosalmella, 

Kivirannalla, Luma-keskus Majakassa ja Tähtiniemessä sekä näiden lisäksi vielä ajoharjoittelurata. 

(Ylä-Savon ammattiopisto 2014 b.) 

 

Perustutkintokoulutus kattaa laajasti tekniikan- ja liikenteen alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravit-

semis- ja talousalan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä kulttuurialan opintoja. Aikuiskoulutus 

tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja yksittäisten ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen tar-

peisiin. Tavoitteenamme on turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja 

ammattitaitoa. (Ylä-Savon ammattiopisto 2014 b.) 

 

Kone- ja metallin toimipaikka on Iisalmessa Asevelikadulla. Kone- ja metallissa on opiskelijoita nuori-

sokoulutuksessa noin 140−150 opiskelijaa ja aikuiskoulutuksessa kaikkiaan noin 70 opiskelijaa. Ylä-

Savon ammattiopisto tarjoaa kone- ja metallialan perustutkintoina koneistajan-, koneenasentajan ja 

levyseppähitsaajan perustutkinnot. Näiden lisäksi on myös mahdollista suorittaa metallialan ammat-

titutkintoja. 
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2.2 Farmi Forest Oy 

 

Farmi Forest Oy:n tarina sai alkunsa vuonna 1962 traktoriin kiinnitettävien ja sitä voimanlähteenään 

käyttävien laitteiden valmistuksella. Osa alkuperäisistä tuoteideoista on edelleen käytössä. Ajan 

myötä tuotevalikoima on luonnollisesti kehittynyt ja uusiutunut, suuntautuen samalla myös uusille 

aloille. Farmi-tuotteita markkinoidaan ympäri maapalloa. Yli 80 % loppukäyttäjistä on Suomen rajo-

jen ulkopuolella yli 40 maassa. Myynti ja jakelu hoidetaan noin 30 maahantuojan tai edustajan väli-

tyksellä. Farmi Forest Oy:n tehdas sijaitsee Iisalmessa, Peltosalmella. Farmi-laadun varmistaa hyvin 

koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö. ISO 9001 -mukainen laatujärjestelmä on sertifioitu vuodes-

ta 1994 lähtien. Farmi Forestin asiakaskunta on laaja, pienmaatilan omistajista urakoitsijoihin. Ko-

neiden kokonaistoimitusmäärä lähentelee jo 300 000 kpl. (Farmi Forest Oy 2014 b.) 

 

Tuotteet ovat perinteisesti olleet niin sanottuja isännänlinjan koneita, joilla normaalin maataloustrak-

torin käyttöaluetta on laajennettu metsänhoitoon. Nykyisellään maatilojen traktorit ovat kasvaneet, 

joka on tuonut Farmi-tuoteperheiseen isompia kuormaimia puunkäsittelyyn ja napavetoisia metsäpe-

rävaunuja. Farmi-tuoteperheen muodostavat juontolaitteet, metsäperävaunut, puutavarakuormai-

met, klapikoneet ja hakkurit. Näillä tuotteilla Farmi Forest mahdollistaa asiakkailleen kuljettaa ja 

tuottaa kotimaista bioenergiaa kannolta uuniin. (Farmi Forest Oy 2014 b.) 

 

Hakkureita Farmi Forestin valikoimasta löytyy pienistä hakkureista aina urakointikäyttöön soveltuviin 

malleihin. Hakkurimalleista on erilaisia versioita. Pienemmistä hakkureista löytyy käsisyötöllisiä mal-

leja sekä hydraulisyötöllä olevia malleja. Isommat urakointikäyttöön suunnatut hakkurit ovat kuor-

mainsyöttöisiä. Näiden lisäksi on kuormaimella varustettuja hakkureita sekä kuormaimella ja alusta l-

la olevia hakkureita. (Farmi Forest Oy 2014 a.) Kuvassa 1 vasemmalla on käsisyöttöinen hakkuri ja 

oikealla kuormaimella ja alustalla varustettu hakkuri. 

 

 

 

KUVA 1. Farmi Forest hakkurit (Farmi Forest Oy 2014 a.) 

 

Farmi−vinsseillä voi tehdä metsätyöt helposti, turvallisesti ja nopeasti. Yksittäisten runkojen korjuu 

sujuu pienin korjuuvaurion. Ensimmäiset Farmi−vinssit on valmistettu jo 50 vuotta sitten, joten ta-

kana on vahva kokemus ja osaaminen. Farmi−vinssit helpottavat metsätöitä vaativissa olosuhteissa. 
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Farmi vinssejä löytyy 3,5 tonnin vetovoimasta aina 8,5 tonnin ALP vinsseihin. (Farmi Forest Oy 2014 

c.) Kuvassa 2 on Farmi Forestin eri teholuokan vinssejä 

 

 

KUVA 2. Farmi Forest vinssit (Farmi Forest Oy 2014 c.) 

 

Kuormaimia Farmi Forestin mallistosta löytyy useita monenlaisiin käyttötarpeisiin. Malleja löytyy pie-

nestä 4 metrin ulottuvuudella ja 510 kg (4 m) nostoteholla aina 8,5 metrin ulottuvuuteen ja 1 390 

kg (4 m) nostotehoon asti. Kuormaimen voi asentaa mallista riippuen joko metsäperävaunuihin tai 

traktorin takasiltaan. Kuormaimia voidaan asentaa myös puutavara autoihin ja hakkureihin kolmipis-

te kiinnityksellä. (Farmi Forest Oy 2014 d.) Kuvassa 3 Farmi Forest kuormain on asennettuna met-

säperävaunuun. 

 

KUVA 3. Farmi Forest kuormain metsäperävaunussa (FLICKR 2014.) 
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Metsäperävaunuyhdistelmiä Farmi Forestin mallistosta löytyy niin pienille traktoreille soveltuvia mal-

leja kuin suuriakin ammattikäyttöön suunniteltuja malleja. Pienille traktoreille soveltuvan metsäperä-

vaunuyhdistelmän kantavuus on 7 tonnia ja kuormaimen ulottuvuus 4 metriä ja nostoteho 510 kg (4 

m). Ammattikäyttöön suunnitellussa mallissa on kantavuus 12 tonnia ja kuormaimen ulottuvuus 8,5 

metriä, nostoteho 1 390 kg (4 m) sekä teliveto. (Farmi Forest Oy 2014 e.) Kuvassa 4 on ammatti-

käyttöön suunniteltu 12 tonnin kantavuudella ja 8,5 metrin ulottuvuudella oleva metsäperävaunuyh-

distelmä. 

 

 

 

 

KUVA 4. Metsäperävaunuyhdistelmä (Farmi Forest Oy 2014 e.) 

 

2.3 Moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishanke 

 

Moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishankeen tavoitteena on laajentaa 

ja syventää opintopolun käyttömahdollisuuksia kansainvälisyyden, pk-yritysten sekä elinikäisen op-

pimisen näkökulmista. Tavoitteena on laajentaa opintopolun käyttömahdollisuuksia kansainvälis iin 

työympäristöihin, jotta valmistuvilla opiskelijoilla olisi myös valmiuksia toimia kansainvälisissä ja mo-

nikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Opintopolun laajentaminen pk-sektorille tukee myös pienem-

pien ja varmistaa samalla työn laatu ja tehokkuus. Elinikäisen oppimisen näkökulmasta tuetaan jat-

kuvaa ammatillista kehittymistä sekä uuden oppimisen ja uusien innovaatioiden mahdollisuutta. 

 

Hankkeen kautta kokeilussa mukana olevat yritykset varmistavat ammattitaitoisen työvoiman saata-

vuuttaan myös tulevaisuudessa. Yhdistämällä alihankintayritysten tarjoamat oppimisympäristöt suu-

remman yrityksen mahdollisuuksiin mahdollistuu monialaisen osaamisen kehittäminen jo opintojen 
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aikana. Kaikki verkostossa mukana olevat yritykset saavat laatutietoista sekä jatkuvaan ammatill i-

seen kehittymiseen motivoitunutta työvoimaa. 

 

Oppilaitoksen entistä vahvempi verkostoituminen ja opetuksen kehittäminen yrityslähtöisesti takaa 

entistä laadukkaampaa opetusta kone- ja metallialalla. Työvoiman saatavuuden ongelmia pyritään 

ehkäisemään projektin toiminnan ja tulosten avulla tiedottamalla uusista opintopoluista ja samalla 

yhdessä yritysten kanssa parantamaan koko teknologia-alan houkuttelevuutta sekä alueellisesti että 

valtakunnallisesti nuorten ja aikuisten joukossa. 

 

Kehitettävät mallit tuovat selkeyttä työssäoppimisen järjestämiseen ja mahdollistavat henkilökohtai-

sen urasuunnittelun toteutuksen opiskelijakohtaisesti mahdollisimman jouhevasti. Opiskelijalle mallit 

tarjoavat laajan ammatillisen kokemuksen eri työpisteistä ja yrityksistä, sekä oivan mahdollisuuden 

ansaita ensimmäinen työpaikka. 
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3 AMMATTIKOULUTUS 

 

Ammattikoulutusta voi suorittaa ammatillista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnoista. Nuoret ja aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. 

Ammatilliset peruskoulutus ja lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtääviä koulutuksia. Työuran eri vai-

heissa on myös mahdollisuus suorittaa ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Opintoja voidaan 

suorittaa oppilaitoksissa, mutta myös työpaikoilla sekä verkko-oppimisympäristöissä. (Opetushallitus 

2014.) 

 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kehittää työelämää ja työelämän osaamista ja kohottaa 

väestön osaamista sekä työllisyyttä. Ammatillisen perustutkinnon saavuttamiseksi on suoritettava 

ammatillinen peruskoulutus. Ammattitaidon hankkimistavasta riippumatta voidaan ammatillinen pe-

rustutkinto suorittaa näyttötutkintona. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskeli-

jalle riittävät tiedot ja taidot sekä valmiudet ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tarkoituksena on 

kehittää opiskelijoista tasapainoisia yhteiskunnan jäseniä sekä antaa valmiudet jatko opintoihin ja 

harrastusten monipuoliseen kehitykseen tarvittavat tietotaidot. Ammatillisessa koulutuksessa tulee 

huomioida työelämän tarpeet. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998/630.) 

 

Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään työvoimapoliittisena koulutuksena, henkilöstökoulutuksena 

sekä omaehtoisena koulutuksena. Ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammatti-

tutkintoja voi suorittaa ammatillisessa aikuiskoulutuksen lisäksi näyttötutkintoina. Aikuiskoulutuksen 

tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet ammatinharjoittamiseen ja ylläpitää ja kehittää am-

matillista osaamista sekä edistää työllisyyttä.  (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998/631.) 
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4 KONE-JA METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 

 

Kone- ja metallialan tutkintoja voi suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttö-tutkintoina 

ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Tutkintoja voi suorittaa nuoriso- ja aikuiskoulutuksena. Tut-

kintojen lisäksi on myös mahdollisuus suorittaa ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia.  

 

Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa (ov). Perustutkinnon voi suorittaa nuoriso- tai aikuis-

koulutuksena. Tutkinnon tavoitteena on antaa tutkinnon suorittaneelle laaja-alaiset perusvalmiudet 

teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin sekä kunnossapito-

tehtäviin. Lisäksi tutkinnon suorittanut kykenee tunnistamaan eri materiaaleja sekä tuntee koneiden 

ja laitteiden rakenteita sekä toimintaa. Hän osaa myös erilaisia valmistustekniikoita sekä hallitsee 

koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Tutkinnon suorit-

taja osaa toimia laatujärjestelmän mukaan ja hän tuntee työturvallisuusmääräykset, sekä hallitsee 

laitteiden ja koneiden turvallisen käytön. Lisäksi hän hallitsee työelämässä toimimisen avaintaidot. 

(Opetushallitus 2010.) 

 

4.1 Kone- ja metallialan perustutkinnon rakenne Ylä-Savon ammattiopistossa 

 

Ylä-Savon ammattiopiston nuoriso-opetuksen kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitel-

ma 2010 koostuu 120 opintoviikosta. Ammatillisia tutkinnonosia on 90 ov, joista työssäoppimista vä-

hintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov sekä opinnäytetyö vähintään 2 ov. Ammattitaitoa täyden-

täviä tutkinnon osia on 20 ov ja vapaasti valittavia 10 ov. (Opetushallitus 2010.) 

 

Ammatillisiin tutkinnon osiin 90 ov kuuluvat kaikille pakolliset tutkinnon osat 30 ov, joita ovat asen-

nuksen ja automaation perustyöt 10 ov, koneistuksen perustyöt 10 ja levytöiden ja hitsauksen pe-

rustyöt 10 ov. Valmistustekniikan koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa suuntautumisen mukaan 

20 ov tutkintonimikkeen mukaista opetusta. Tutkintonimikkeen mukaisia opintoja ovat koneenasen-

tajan tutkinnossa koneenasennus 20 ov, koneistajan tutkinnossa koneistus 20 ov ja levyseppähitsaa-

jan tutkinnossa levy- ja hitsaustyöt 20 ov. (Opetushallitus 2010.) Kaikille valinnaisia tutkinnonosia 

tulee suorittaa 40 ov. Koneenasennuksessa kaikille valinnaisia tutkinnon osat ovat kunnossapito 10 

ov, paikallisesti tarjottava tutkinnonosa, hydrauliikka asennukset 10 ov, ohjausjärjestelmien asen-

nukset 10 ov ja koneautomaatio asennukset 10 ov, sekä asennushitsaukset 10 ov, jota ei ole viime 

vuosina ole järjestetty. (Ylä-Savon ammattiopisto 2010.) 

 

Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia on kone- ja metallialan perustutkinnossa 20 ov. Pakollisia 

tutkinnon osia on 16 ov ja valinnaisia tutkinnon osia 4 ov. Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluvat äidin-

kieli 4 ov, toinen kotimainen kieli 1 ov, vieras kieli 2 ov, matematiikka 3 ov, fysiikka ja kemia 2 ov 

yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 1 ov, liikunta 1 ov, terveystieto 1 ov, taide ja kulttuuri 1 ov. 

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia tutkinnon osia tulee suorittaa 4 ov. Valinna i-

sia tutkinnon osia voivat olla pakollisten opintojen lisäopinnot 1–4 ov, ympäristötieto 1–4 ov, tieto- 

ja viestintätekniikka 1–4 ov, etiikka 1–4 ov, kulttuurien tuntemus 1–4 ov, psykologia 1–4 ov, yritys-

toiminta 1–4 ov. Näiden lisäksi tulee suorittaa vapaasti valittavia tutkinnon osia ammatillisessa pe-
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ruskoulutuksessa 10 ov. (Opetushallitus 2010.) Kuviossa 1 on esitetty koneenasennuksen tutkintora-

kenne Ylä-Savon ammattiopistossa. 

 

  

KUVIO 1. Koneenasennuksen tutkintorakenne Ylä-Savon ammattiopistossa.  

 

 

4.2 Koneenasentajan tutkinnon ammattitaitovaatimukset 

 

Koneenasentajan tutkinto sisältää pakollisten tutkinnon osien lisäksi ammatillisia tutkinnonosia 90 

ov. Ammatillisista tutkinnonosista tutkintonimikkeeseen liittyviä tutkinnonosia on koneenasennus 20 

ov. Kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat hydrauliikka-asennukset 10 ov, ohjausjärjestelmien asen-

nus 10 ov, kunnossapito 10 ov ja koneautomaation asennus 10 ov. 

 

Koneenasennus-tutkinnonosan suorittaja osa asentaa työpiirustusten ja asennusohjeiden avulla ko-

neiden runkorakenteita ja koneissa yleisesti esiintyviä mekaanisia rakenneosia, kuten laakereita, kyt-

kimiä, johteita ja erilaisia tehonsiirron komponentteja. Hän hallitsee koneenasennuksessa tarvittavi-

en työvälineiden käytön, työprosessin ja työmenetelmät. Hän osaa tehdä tarvittavat nostot ja siirrot 

ja kiinnittää laitteita perustuksille sekä suorittaa asennuksissa vaadittavat mittaukset.  (Ylä-Savon 

ammattiopisto 2010.) 

 

Hydrauliikka-asennukset -tutkinnonosan suorittaja tuntee hydraulijärjestelmien energiansiirtoketjus-

sa olevien laitteiden toiminnan perusteet ja osaa asentaa niitä. Hän osaa suorittaa hydraulijärjestel-

mien käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet, tuntee hydraulijärjestelmien ylläpitoon liittyvät perus-

tehtävät ja suorittaa niitä. Tutkinnonsuorittaja osaa huoltaa hydraulilaitteita. (Ylä-Savon ammat-

tiopisto 2010.) 
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Ohjausjärjestelmien asennus -tutkinnonosan suorittaja osaa automatisoinnin periaatteet koneissa ja 

laitteissa sekä osaa asentaa ohjaus- ja toimilaitteita ja niiden kaapeleita ja johtimia. Hän osaa mitta-

ussignaalien sovittamisen periaatteen ja häiriösuojaustavat. Hän tuntee eri suureiden mittaukseen 

käytettävät anturit ja osaa mittareita ja monitorointiohjelmia apuna käyttäen hakea vikoja ohjausjä r-

jestelmistä. (Ylä-Savon ammattiopisto 2010.) 

 

Koneautomaation asennus -tutkinnon osan suorittaja tuntee robotin toiminnan ja sähköpneumaatti-

sen järjestelmän rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet niin, että hän pystyy asennuspiirustus-

ten ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentamaan annettujen toimintadokumenttien mukaisen pieni-

muotoisen ohjausjärjestelmän. Hän osaa ohjelmoida robotin ja järjestelmän toimimaan haluttujen 

toiminta-arvojen mukaisesti, tehdä siihen pieniä muutoksia ja laatia pienimuotoisia ohjausohjelmia . 

(Ylä-Savon ammattiopisto 2010.) 
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5 TYÖSSÄOPPIMINEN 

 

Työssäoppiminen kuuluu kiinteäksi osaksi ammatillista koulutusta. Työssäoppiminen on opintojen 

osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa työpaikalla opitaan tutkinnon tavoitteita. Työssäoppimi-

nen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, joka tapahtuu aidossa työympäristössä.                

(Opetushallitus 2002, 5.) 

 

Työssäoppimisen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja työelämäval-

miuksia sekä elinikäistä oppimista. Työssäoppiminen on tehokas oppimismenetelmä ja se edistää 

opiskelijoiden työllistymistä. Työssäoppiminen lähentää koulumuotoista koulutusta ja oppisopimus-

koulutusta. Näin saavutetaan kummankin parhaat puolet. Työssäoppiminen lisää oppilaitoksen ja yr i-

tyksen yhteistyötä. Yhteistyön hyötyinä oppilaitos saa uusia näkökulmia ja yritys helpotusta rekry-

tointeihin. (Opetushallitus 2002, 5.) 

 

Opetussuunnitelmien opinnot ovat suunniteltu vastaamaan työelämän tehtäväkokonaisuuksia. Tut-

kinnon perusteissa määritellään tutkinnon ammattitaito- ja opintotavoitteet sekä keskeiset sisällöt. 

Työssäoppimisen tavoitteiden tulee pohjautua tutkinnon perusteisiin. Työpaikkakohtaiset tavoitteet 

sovitaan työpaikan edustajan, opettajan ja opiskelijan kesken. Työssäoppimisessa laajennetaan op-

pimisympäristö työpaikoille. Tutkintotavoitteiden saavuttamisessa oppilaitos- ja työpaikkaopetus 

täydentävät toisiaan. (Opetushallitus 2002, 5−6) 

 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 sanotaan työssäoppimisesta seuraavas-

ti. ”Työssäoppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä muutoin kuin 
oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa tavoitteellista ja ohjattua koulutusta. Amma-
tillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää 
osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin työssäoppimisen laajuudesta. Työssäoppimisen aikana opiskelija ei 

ole työsopimussuhteessa työnantajaan, elleivät opiskelija ja työnantaja ole erikseen 
sopineet työsopimuksen tekemisestä.” Lain lisäksi työssäoppimista ohjaa valtioneu-

voston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 811/1998 

 

Työssäoppimisessa opiskelijalla oltava riittävästi haasteita, jotta työtehtävät edistävät opiskelijan op-

pimista. Tehtävien haasteellisuudessa pitää kuitenkin löytää opiskelijalle sopiva taso. Liian alhainen 

vaatimustaso ei innosta älylliseen ponnisteluun ja liian vaativa tehtävä tuottaa liian usein epäonnis-

tumisen ja stressin. Liian yksinkertainen ja monotoninen tehtävä päivästä toiseen ei sitouta ja moti-

voi opiskelijaa oppimaan, vaan turhauttaa opiskelijan. Työssäoppimisessa tapahtuva oppiminen on 

todennäköisintä silloin kuin opiskelijalla on sopivan haasteelliset ja vaihtuvat tehtävät. Työssäoppi-

misen noviisivaiheessa ongelmana ovat usein liiankin haasteelliset tehtävät, kuin haasteiden vähyys. 

Usein koetaan mielekkäämmäksi työtehtävät, joissa opiskelija saa tehdä työkokonaisuuden alusta 

loppuun. (Väisänen 2003, 24.) 
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6 TYÖSSÄOPPIMISEN OPPIMISKÄSITYKSET 

 

Työssäoppimiseen voidaan liittää useita oppimiskäsitteitä. Työssäoppiminen on usean oppimiskäsit-

teen yhdistelmä. Erilaiset oppimiskäsitteet yhdessä tukevat oppimista työssäoppimalla. Työssäoppi-

miseen liittyviä oppimiskäsityksiä ovat konstruktivistinen ja kokemuksellinen oppimiskäsitys. Näiden 

lisäksi myös reflektoinnilla on suuri merkitys. 

 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen ei ole passiivista tiedon vastaan ottamis-

ta, vaan opiskelijan aktiivista toimintaa. Opiskelija tutkii havaintojaan ja uutta tietoa ja vertaa sitä 

aikaisempaan tietoonsa ja kokemuksiin. Näin opiskelija rakentaa maailman kuvaansa ja sen ilmiöitä. 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opiskelija on merkityksiä etsivä ja niitä rakentava oppija. 

Työssäoppimisessa opiskelija rakentaa kokemuksien pohjalta merkityksensä työpaikoilla oppiessaan. 

(Väisänen 2003, 10.) 

 

Työpaikoilla työssäoppimalla tapahtuva oppiminen on sosiaalista vuorovaikutusta työkavereiden, 

työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Työssäoppiminen tulisikin suunnitella näiden osapuolien yh-

teistyönä. Työssäoppimista ja oppimisprosessia tulisi arvioida koko oppimisprosessin ajan. Työssä-

oppimisessa kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan merkittävimmät asiat ovat opis-

kelijan aktiivisuus uutta tietoa rakennettaessa aiemman tiedon ja kokemuksen pohjalle. Opiskelijan 

tulisi myös pohtia käytännön työtä ja siihen liittyvää teoriaa. Näiden lisäksi työssäoppimisen oppi-

misprosessiin vaikuttavat sosiaalinen vuorovaikutus työpaikalla oikeissa tilanteissa ja arviointi. Näillä 

asioilla voidaan vaikuttaa työssäoppimisen onnistumiseen. (Väisänen 2003, 11.) 

 

Kokemuksellisen oppiminen perustuu opiskelijan aikaisempiin kokemuksiin ja niistä syntyneisiin 

käsityksiin. Omien kokemuksien tiedostaminen onkin hyvin tärkeää opeteltaessa uutta asiaa. (Väisä-

nen 2003, 11.) Kokemuksellisessa oppimisessa oppiminen tapahtuu konkreettisien kokemuksien 

kautta, joita reflektoiden päästään kohti teoreettista ymmärtämistä ja parempia toiminta malleja. 

Kokemuksellisessa oppimisessa oppiminen tapahtuu sykleissä. Tavoitteena on käytännön teorian 

muodostuminen ja sen soveltaminen. Kokemuksellinen oppiminen perustuu konkreettiseen tekemi-

seen ja käytäntöön soveltamiseen. (Itä-Suomen yliopisto 2014.) 

 

Kuviossa 2 on OK-opintokeskus kuvannut Kolbin mallin kokemuksellisesta oppimisesta. Kehä koostuu 

konkreettisesta kokemuksesta, kokemuksen pohtiminen ja reflektointi, kokemuksen ymmärtäminen 

käsitteellistäminen, kokemuksen ja siitä saadun tiedon soveltaminen käytäntöön. Käytäntöön sovel-

tamisen jälkeen kehä alkaa taas alusta.  
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KUVIO 2. Kolbin kehä (OK-opintokeskus) 

 

Kolbin mallia voidaan soveltaa työssäoppimiseen. Opiskelijan työssäoppimispaikalla tapahtuvat työ-

kokemukset ja sosiaalinen vuorovaikutus luovat konkreettisen kokemuksen. Opettajan ja työpaikka-

ohjaajan ohjaus ja keskustelut opittavasta tehtävästä, sekä havainnot kokeneiden työtekijöiden toi-

minnasta luovat reflektion. Näitä havaintoja opiskelija pohdiskelee ja pyrkii liittämään havainnot ja 

kokemukset aiempiin kokemuksiin ja tietoon. Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat ohjata opiskelijaa 

ymmärtämään ja käsitteellistämään havainnot ja kokemukset syventävillä tehtävillä. Havaintojen, 

kokemuksen ja ymmärtämyksen pohjalta opiskelija voi kokeilla ja soveltaa oppimiaan teorioita käy-

täntöön. Tähän vaiheeseen kuuluvat myös epäonnistuminen ja riskien ottaminen. Näiden vaiheiden 

jälkeen opiskelijan tietotaidot kehittyvät ja hän saa uusia kokemuksia käytännön työstä. (Väisänen 

2003, 13.) 
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7 FARMI FOREST OPINTOPOLKU 

 

Opintopolkua Farmi Forest Oy:lle lähdettiin rakentamaan osana moniammatillisen ja yrityslähtöisen 

oppimisympäristön kehittämishanketta (Moto-hanke). Moto-hankkeen tavoitteena on laajentaa Ylä-

Savon ammattiopistossa käytössä olevaa Ponsse-polku-mallia myös muihin yrityksiin. Opintopolun 

suunnittelussa käytettiin hyväksi Ponsse-polun ideaa ja siitä saatuja kokemuksia. Näiden tietojen 

pohjalta aloitettiin yrityksen kanssa opintopolun, mahdollisien työpisteiden ja työpisteiden kierron 

suunnittelu. Yrityksen kanssa yhteistyössä sovittiin, että yhtäaikaisesti työssäoppimassa voi olla 2 

opiskelijaa. Opiskelijat voivat olla aikuis- tai nuoriso-opiskelijoita. Määriteltäviä työpisteitä tulisi ole-

maan vastaanotto ja lähetys, keräily, esivarustelu ja loppukokoonpano. Työpisteiden valinnassa oli 

ideana, että opiskelija saa opintopolun aikana tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksien lisäksi käsi-

tyksen sekä tuotteen läpimenosta tuotannossa että tuotannollisen teollisuuden toimintamallista. Tä-

män lisäksi työpisteiden valinnassa on otettu huomioon myös oppimisen näkökulma, eli opiskelija 

aloittaa helpommista tehtävistä ja tutustuu tuotteiden osiin ja osakokonaisuuksiin. Opintopolun ke-

hittämistä ja työpisteiden kartoitusta tehtiin aktiivisesti yrityksen kanssa. 

 

Kuvio 3 on kuvattu Ponsse-polun toimintaprosessi. Ensimmäinen vaihe on, kun opiskelija on päättä-

nyt hakeutua opiskelemaan koneenasentajan tutkintoon johtavaan kone-ja metallialan perustutkin-

toon. Opiskelujen alkuvaiheessa hän saa perusvalmiudet kone- ja metallialalla toimimiseen ja hän 

suorittaa tarvittavat työturvallisuuteen sekä ensiapuun liittyvät koulutukset. Tämän vaiheen jälkeen 

opiskelija hakee Ponsse-polulle ja kun hänet valitaan, niin opiskelija menee tutustumisjaksolla yrityk-

seen. Työssäoppimiset ja ammatti-osaamisen näytöt hän suorittaa Ponssella. Työssäoppiminen ta-

pahtuu eri työpisteissä ja työpisteitä kierrätetään opiskelijoiden kesken. Lopuksi opiskelija valmistuu 

ja hän hallitsee metsäkoneisiin liittyvän tuotannon. 

 

 

KUVIO 3. Ponsse yritys-polku (Vaarasuo 2012, 45.) 
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7.1 Työpisteiden määrittäminen 

 

Työpisteiden määrittämisessä määritettiin työpisteiden työtehtävät. Työpisteiden määrittämisen ta-

voitteena oli löytää ne työpisteet ja tehtävät, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin koneenasen-

nuksen tutkinnonosia. Työtehtäviä peilattiin kone- ja metallialan opetussuunnitelmaan. Opetussuun-

nitelmaan peilaamisella selvitettiin minkä tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin kukin tehtävä so-

veltuu. Tällä varmistetaan opintopolun työssäoppimisen suorittaneen opiskelijan saama osaamistaso 

näillä osa-alueilla.  

 

Työpisteiden ja työtehtävien määrittämisessä otettiin huomioon myös työtehtävien vaativuustaso. 

Vaativuustason määrittämiselle pyritään luomaan työpisteiden kierrosta sellainen, että tehtävien 

vaatimustaso nousee työssäoppimisen edistyessä. Näin opiskelijalle voidaan tarjota sopivan haasta-

via työtehtäviä, joista hänellä on mahdollisuus suoriutua. 

 

7.1.1 Vastaanotto ja lähetys 

 

Vastaanoton ja lähetyksen tehtäväkokonaisuuksia ovat tavaran vastaanotto, lähetys ja varaosava-

raston tehtävät. Näissä pisteissä opiskelija pääsee tutustumaan tavaran vastaanoton ja lähetyksen 

tehtäviin. Tämän lisäksi vastaanoton ja lähetyksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tuotteen 

osiin ja valmiisiin tuotteisiin. 

 

Tavaran vastaanotossa opiskelijan tehtäviin kuuluu pakkausten purku, määrän tarkistus, laadunto-

teaminen, varaosien vienti varaosavarastoon, tavaroiden vastaanotto järjestelmään ja tavaroiden 

hyllytys (ks. kuvio 4). Tavaran vastaanotossa opiskelija purkaa pakkauksen ja tarkistaa tuotteiden 

määrän, jotta se on oikea. Laadun toteamisessa tehdään visuaalinen tarkastus tuotteelle ja osa tuot-

teista tarkastusmitataan. Varaosiksi tulevat tavarat viedään varaosavarastoon. Tavaroiden vastaan-

otossa tavaroiden tiedot syötetään tietokoneella ASW-toiminnanohjausjärjestelmään ja ostotilaus 

kuitataan vastaanotetuksi. Tavaroiden hyllytyksessä pienemmät tavarat viedään hyllyyn. Isot tavarat 

viedään pumppukäryllä varastopaikan eteen, josta trukin kuljettaja nostaa ne hyllyyn. 

 

Lähetyksessä opiskelijan tehtäviin kuuluu pakkausten valmistusta, osien purkamista pienempiin 

osiin, tavaroiden kiinnitystä ja kalvotusta (ks. kuvio 4). Lähetyksessä opiskelija valmistaa puusta 

pakkausten pohjalavoja. Lähetyksessä osa tuotteita puretaan kuljetusta varten pienempiin osiin. Ta-

varat sidotaan lavoihin kiinni vannekiskoilla. Pakkaukset kalvotetaan tuotteiden suojaamiseksi kulje-

tusvaurioilta. Kuvassa 5 valmiit vinssit ovat pakkaus ja lähetys vaiheessa. Tuotteet kiinnitetään la-

voihin ja suojataan kalvolla. 
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KUVA 5. Valmiit vinssit 

 

Varaosavarastossa opiskelijan työtehtäviin kuuluu tavaran vastaanotto, keräilylistojen tulostus, vara-

osien keräys, lähetysdokumenttien teko ja tavaran toimitus lähettämöön (ks. kuvio 4). Varaosava-

rastossa opiskelija ottaa vastaan varaosavarastoon tulevat tavarat. Keräilyä varten tulostetaan keräi-

lylistat, joiden mukaan varaosat kerätään. Kerätyt varaosat pakataan ja punnitaan. Paketteihin tulos-

tetaan rahtikirjat ja paketit toimitetaan lähettämöön. Kuvassa 6 varaosavarastossa varaosat on ke-

rätty keräyslistan mukaan ja pakattu lähetystä varten.   

 

 

KUVA 6. Pakatut varaosat 

 



         

         21 (37) 

 

 

 

KUVIO 4. Vastaanoton ja lähetyksen työtehtävät 

 

7.1.2 Keräily  

 

Keräilyssä opiskelija pääsee tutustumaan tuotteiden keräilyyn valmistusta varten ja oppii tuntemaan 

mitä osia ja tarvikkeita mihinkin tuotteeseen tulee. Näin opiskelijalle syntyy parempi valmius siirtyä 

esivarustelu- ja kokoonpanotehtäviin.  

 

Keräilyssä opiskelija hakee keräilylistan keräämättömät-lokerosta ja merkitsee keräilyn aloitetuksi. 

Tavarat kerätään keräilylistan mukaan trukkilavalle. Osat kuitataan kerätyksi tiedonkeruulaitteella . 

Keräyslistaan merkitään saldopoikkeamat. Näiden vaiheiden jälkeen keräilty lava viedään keräilyhyl-

lyyn ja keräilylista kerätyt -lokeroon. Lopuksi vielä keräily kuitataan valmiiksi. Kuviossa 5 on esitetty 

keräilyn työtehtävät. 
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KUVIO 5. Keräilyn työtehtävät 

 

7.1.3 Esivarustelu 

 

Esivarustelussa opiskelija pääsee esivarustelemaan vinssin, kuormaimen jatkeen, hakkurin ja metsä-

perävaunun osia ja osakokonaisuuksia. Esivarustelusta tuotteet siirtyvät loppukokoonpanoon. Esiva-

rustelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys tuotteen esivarustelusta ja sen merkityksestä 

tuotteen loppukokoonpanoa ajatellen. 

 

Vinssin esivarusteluun kuuluvat seuraavat työvaiheet: kitkapalojen kiinnitys, taittopyörän, hydrauli-

sen uloskelaimen ja ylätaittopyörän, venttiilien, pumppujen, vinssikoneikon kokoonpano ja kelan 

laakerointi (ks. kuvio 6). Opiskelija niittaa vinssin kitkapalat prässillä. Vinssin taittopyörän kokoon-

panoon kuuluu laakerin asennus ja mekaanista asennusta. Hydraulisen uloskelaimen ja ylätaittopyö-

rän kokoonpanon työvaiheet ovat laakerin asennus ja hydraulimoottorin kiinnitys. Venttiilien ko-

koonpanossa opiskelija nipottaa venttiilit ja asentaa ne telineisiin. Pumppujen kokoonpanossa pum-

put nipotetaan, vetorissa kiinnitetään ja paketti kiinnitetään telineeseen. Näiden tehtävien lisäksi ke-

laan kiinnitetään laakeri ja vinssinkoneikko kokoonpannaan. Kokoonpanoon kuuluu kitkapalojen nii t-

taus, laakerointi sekä mekaanista asennusta. Kuvassa 7 on esivarusteltu vinssin taittopyörä. Esiva-

rusteluun kuuluvat laakerin asennus ja mekaanista asennusta. 
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 KUVA 7. Esivarusteltu vinssin taittopyörä. 

 

Kuormaimen jatkeen esivarusteluun kuuluvat seuraavat työvaiheet: liukupalojen ja pronssihelojen 

asennus, mittaus ja sovitus (ks. kuvio 6).  Mittauksessa ja sovituksessa opiskelija mittaa puomin jat-

keeseen sopivat liukupalat ja sovittaa ne paikoilleen. Esivarusteluun kuuluu myös mekaanista asen-

nusta. Kuvassa 8 on kuormaimen jatkeen esivarustelupiste. 

 

 

KUVA 8. Kuormaimen jatkeen esivarustelu 

 

Hakkureiden esivarustelun tehtävät riippuvat esivarusteltavan hakkurin tyypistä. Hakkureita on kä-

sisyöttöisiä ja hydraulisella syöttölaitteella varustettuja. Isommissa hakkureissa on hydraulinen syöt-

tölaite. Mallista riippuen esivarusteluun kuuluu syöttörullien kokoonpano. Syöttörullien kokoonpano 

pitää sisällään laakerointia ja mekaanista asennusta, tämä vaihe oppimista ajatellen hyvä ja laaja 
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kokonaisuus. Osassa malleissa esivarusteluun kuuluu hihnavaihteen kokoonpano ja laakerointi. Esi-

merkiksi CF381 mallissa on aina hydraulinen syöttölaite ja oma hydrauliikka sekä yleensä myös syöt-

tökuljetin. Hydrauliikka sisältää säiliön, pumpun ja sähköisen venttiilistön. Venttiilistö esikootaan. 

HD40 Avant mallin esivarusteluun kuuluvat hydraulimoottorin, kumikytkimen ja venttiilien kiinnitys 

(ks. kuvio 6). Kuvassa 9 on hakkurin syöttölaite esivarusteluvaiheessa. Esivarusteluun kuuluu syöttö-

rullien kokoonpanoa, laakerointia ja mekaanista asennusta. 

 

 

KUVA 9. Hakkurin syöttölaiteen esivarustelu 

 

Metsäperävaunun esivarustelun tehtäviä ovat vetolaitteen kokoonpano, joka sisältää vetovarren laa-

keroinnin ja pronssihelojen asennuksen, sekä moottorien nipoituksen ja asennuksen (ks. kuvio 6). 

Näiden lisäksi tehtäviin kuuluu sylinterien asennukset, tappiliitosten tekemisen ja letkujen asennus. 

Metsäperävaunuun esivarustellaan peräpalikka, joka on kärrin rullavetolaitteen moottorien venttiili-

lohko. Peräpalikka varustelu sisältää paineenrajoitusventtiilin ja 2 kpl virtauksen säätöventtiilien 

asennuksen.  
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KUVIO 6. Esivarustelun työtehtävät 

 

7.1.4 Loppukokoonpano 

 

Loppukokoonpanossa opiskelija pääsee kokoonpanemaan jo aikaisemmissa työvaiheissa keräämänsä 

ja esivarustelemansa osat ja osakokoonpanot. Loppukokoonpano työpisteissä kokoonpannaan vins-

sejä, kuormaimia, hakkureita sekä metsäperävaunuja. Työtehtävät vaihtelevat sen mukaan, mitä 

tuotetta opiskelija kokoonpanee (ks kuvio 7). 

 

Vinssin loppukokoonpanossa runkoon kootaan esivarusteltu koneikko, jonka esivarustelussa opiskeli-

ja on jo työskennellyt. Tämän lisäksi asennetaan taittopyörät, isommissa malleissa uloskelaimella va-

rustettuna sekä asennetaan alapyörät. Nämäkin osat ovat esivarusteltuja. Vinssit testataan ja sääde-

tään koevedolla, jossa säädetään vetovoima. 

 

Kuormaimen loppukokoonpanon työvaiheita ovat kääntölaiteen, tornin, nostopuomin ja jatkepaketin 

asennus. Jatkepaketti on esivarusteltu esivarustelupisteessä. Näiden lisäksi asennetaan rotaattori, 

koura ja sylinterit. Kuormaimeen asennetaan hydrauliikkaletkut ja venttiilistö. Tilauksesta riippuen 

venttiilistö voi olla hydraulinen, esiohjattu tai sitä ei asenneta ollenkaan. Kuormain koekäytetään 

hydrauliyksiköllä, näin varmistetaan kuormaimen oikeanlainen toiminta. 

 

Hakkurin loppukokoonpanossa hakkurin runkoon asennetaan laakerit, roottori terineen ja vastaterät. 

Hakkurista säädetään terävälykset. Terävälyksen säädön jälkeen asennetaan suojat, syöttötorvi ja 
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mallin mukaiset teippaukset.  Koekäyttö tehdään joko sisällä sähkömoottorilla tai ulkona traktorilla. 

Ulkona koekäytetään isoin malli.  

 

Metsäperävaunun loppukokoonpanossa runkoon asennetaan teli, renkaat ja pankot. Mallista ja tila-

uksesta riippuen asennetaan vetolaitteet, jarrut ja kuormain. Tuotevariaatioita voi olla useita asiak-

kaan toiveiden mukaan. Kuvassa 10 on metsäperävaunu varustettuna kuormaimella. 

 

 

KUVA 10. Valmis metsäperävaunu 

 

 

KUVIO 7. Loppukokoonpanon työtehtävät 
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7.2 Opintopolku nuoriso-opetuksessa 

 

Nuorisokoulutuksen kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelmassa ensimmäisenä vuote-

na opiskellaan kaikille pakolliset tutkinnon osat 30 ov. Näitä tutkinnon osia ovat asennuksen ja au-

tomaation perustyöt 10 ov, koneistuksen perustyöt 10 ja levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov. 

Näissä opinnoissa opiskelija saa perusvalmiudet toimia metallialalla. Ensimmäisen vuoden lopulla 

opiskelija valitsee suuntautumisen koneistajan, koneenasentajan ja levyseppähitsaajan välillä. Farmi 

Forest Opintopolku on osa koneenasentajan opintoja, joten opiskelija suuntautuu koneenasennuk-

seen.  

 

Toisena vuotena opiskelija opiskelee ensimmäisen jakson oppilaitoksella, jossa opinnot sisältävät 

koneenasennusta, hydrauliikka-asennuksia, ohjausjärjestelmien asennuksia sekä yhteisiä opintoja. 

Näissä opinnoissa opiskelijan valmiudet siirtyä työssäoppimaan lisääntyvät. Ennen työssäoppimisen 

alkua opiskelijat hakevat Farmi Forest Opintopolulle. Jos opiskelija valitaan opintopolulle, niin opiske-

lija suorittaa työssäoppimiset Farmi Forestilla.  Työssäoppiminen alkaa toisena vuotena toisessa jak-

sossa ja kestää 9 viikkoa, eli koko jakson ajan. Työssäoppimisen alussa opiskelijat perehdytetään 

liitteenä (liite 1) olevan perehdyttämisohjeen mukaan. Tämän lisäksi koulutetaan työturvallisuuteen 

liittyviä asioita esimerkein ja työpaikalla olevat vaaranpaikat käydään läpi. 

 

Opintopolulla toisen vuoden työssäoppimisessa opiskelija työskentelee vastaanotossa ja lähetykses-

sä, keräilyssä ja esivarustelussa. Vastaanotossa ja lähetyksessä opiskelija on viikon, keräilyssä viikon 

ja esivarustelussa seitsemän viikkoa. Opiskelija tekee työpisteissä työpistemääritysten mukaisia työ-

tehtäviä. Vastaanotossa ja lähetyksessä sekä keräilyssä opiskelija tutustuu yrityksen tuotteisiin tule-

viin osiin ja tarvikkeisiin. Esivarustelussa opiskelija pääsee jo tekemään pieniä kokoonpanoja ja 

asennuksia ja oppimaan tuotteiden valmistusta. Työssäoppimisjakson jälkeen opiskelijat palaavat 

kolmanneksi ja neljänneksi jaksoksi oppilaitokseen ja jatkavat koneenasennuksen, hydrauliikka-

asennusten, ohjausjärjestelmän asennusten sekä yhteisten aineiden opintoja. 

 

Kolmantena vuotena opiskelijat ovat syksyllä kaksi jaksoa oppilaitoksessa ja opiskelevat ko-

neenasennusta, koneautomaation asennusta ja kunnossapitoa sekä yhteisiä opintoja. Keväällä opin-

topolun opiskelijat ovat työssäoppimassa Farmi Forestilla koko kolmannen ja neljännen jakson. 

Työssäoppimisen työpisteinä ovat esivarustelu ja loppukokoonpano. Esivarustelussa opiskelija työs-

kentelee noin 10 viikkoa ja loppukokoonpanossa noin 10 viikkoa. Viikkomäärät ovat suuntaa antavia 

ja esivarustelusta siirtyminen loppukokoonpanoon vaativampiin tehtäviin voidaan ajoittaa opiskelijan 

edistymiseen mukaan. 

 

Kuviossa 8 on esitetty opintopolun työssäoppiminen nuorisokoulutuksessa. Työssäoppiminen jakau-

tuu toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle. Opiskelijan työpisteissä olo ajat ovat ohjeellisia, työpis-

tekohtaista aikaa voidaan muuttaa opiskelijan edistymisen mukaan. 
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KUVIO 8. Opintopolun työssäoppiminen nuoriso-opetuksessa 

 

 

7.3 Opintopolku aikuisopetuksessa 

 

Aikuiskoulutuksen kone- ja metallialan perustutkinto etenee tutkinnonosittain. Opintojen alussa opis-

kelijalla on mahdollisuus tutustumisjaksoon, jos hän ei osaa valita suuntautumistaan. Opiskelija tu-

tustuu 2 viikkoa levyseppähitsaajan, 2 viikkoa koneistajan ja 2 viikkoa koneenasentajan opintoihin. 

Opiskelija voi valita suoraan haluamansa suuntautumisen tai käydä tutustumisjakson, jonka jälkeen 

hän tekee suuntautumisvalinnan. Farmi Forest Opintopolku on osa koneenasentajan opintoja.  

Koneenasennuksen valittuaan opiskelija ryhtyy suorittamaan kaikille pakollisia tutkinnonosia, alkaen 

Asennuksen ja automaation perustyöt -tutkinnonosasta. Kun opiskelija on suorittanut asennuksen ja 

automaation perustyöt, hän siirtyy suorittamaan koneistuksen perustyöt tai levyseppähitsaajan pe-

rustyöt tutkinnonosaa. Pakollisten tutkinnon osien suoritus aika on yleensä noin 5 viikkoa. Suoritus-

aika kuitenkin vaihtelee opiskelijan oppimisesta ja osaamistasosta riippuen. Opiskelijan suoritettua 

kaikille pakolliset tutkinnon osat, hän siirtyy opiskelemaan koneenasennuksen suuntautumisopintoja. 

 

Koneenasennuksen suuntautumisopinnot aloitetaan Koneenasennus -tutkinnonosalla. Koneenasen-

nus -tutkinnonosan suoritusaika on noin 10 viikkoa, mutta tähänkin vaikuttaa opiskelijan oppiminen 

ja osaamistaso. Koneenasennus-tutkinnonosan suoritettuaan opiskelija lähtee työssäoppimaan.  En-

nen työssäoppimista opiskelija hakee Farmi Forest Opintopolulle. Opiskelijavalinnan tekevät oppilai-

toksen edustaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ennen työssäoppimisen alkua opiskelija perehdyte-

tään ja opiskelijalle koulutetaan työturvallisuusasioita. Opintopolulle valittu opiskelija voi suorittaa 

työssäoppimisen yhtäjaksoisesti tai useammassa pätkässä. Opintopolun työssäoppiminen aikuiskou-

lutuksessa on jaettu seuraavasti: Ensimmäisenä opiskelija menee vastaanottoon ja lähetykseen, jos-

sa hän työskentelee viikon. Seuraavana vaiheena on keräily, jossa opiskelija työskentelee myös vi i-

kon. Keräilyn jälkeen opiskelija siirtyy esivarusteluun. Esivarustelussa opiskelija työskentelee 5 viik-

koa. Esivarustelun jälkeen opiskelija työskentelee loppukokoonpanossa 5 viikkoa. Jos opiskelija suo-

rittaa työssäoppimisen useammassa osassa, niin työssäoppiminen jaetaan 2 viikkoa vastaanotto, lä-

hetys ja keräily, 5 viikkoa esivarustelu, 5 viikkoa loppukokoonpano. Näin opiskelijalle hahmottuu 

työkokonaisuus kerralla.  
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Työssäoppimisen jälkeen opiskelija tulee oppilaitokselle opiskelemaan kaikille valinnaisia tutkinnon 

osia, joita hän suorittaa 4 tutkinnonosaa. Näitä tutkinnonosia voi olla esimerkiksi hydrauliikka-

asennukset sekä kunnossapito. Jos työssäoppiminen on jaettu, opiskelija käy suorittamassa opintoja 

oppilaitoksessa työssäoppimisjaksojen välissä. Kun kaikki tutkinnonosat ovat suoritettu, opiskelija 

valmistuu koneenasentajaksi. Kuviossa 9 on esitetty opintopolun työssäoppiminen aikuiskouluksessa.  

 

 

KUVIO 9. Opintopolun työssäoppiminen aikuiskoulutuksessa 

 

 

7.4 Opintopolku opetussuunnitelman näkökulmasta 

 

Ammatillista opetusta ohjaavana tekijänä ovat tutkinnonperusteet ja opetussuunnitelmat.  Nämä 

opetusta ohjaavat asiat oli myös otettava huomioon opintopolkua suunniteltaessa. Oppilaitosopetuk-

sessa on jo huomioitu tutkinnonperusteet ja opetussuunnitelmat, mutta nämä asiat piti huomioida 

myös opintopolun työssäoppimisjaksoissa ja työpistekartoituksessa. Työpisteet kartoitettiin vastaa-

maan ammattitaitovaatimuksia siltä osin kuin se oli mahdollista. Opintopolun työssäoppimiseen lii t-

tyviä tutkinnonosia ovat koneenasennus, hydrauliikka-asennukset sekä joiltain osin ohjausjärjestel-

mien asennus. 

 

Koneenasennuksen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksista opiskelija oppii työssäoppimassa seu-

raavia asioita, kuten asentamaan työpiirustusten ja asennusohjeiden avulla koneiden ja laitteiden 

runkorakenteita, laakereita, tehonsiirronkomponentteja. Opiskelija oppii työprosessin, työmenetelmiä 

ja työvälineiden käyttöä. Näiden lisäksi opiskelija oppii tekemään nostoja ja siirtoja ja suorittaa 

asennuksessa tarvittavia mittauksia. 

 

Hydrauliikka-asennuksen ammattitaitovaatimuksista opintopolun työssäoppimisessa opiskelija oppii 

tuntemaan hydrauliikan komponentteja, venttiilejä, pumppuja, sylintereitä, moottoreita, letkuja sekä 

asentamaan niitä työpiirustusten ja asennusohjeiden mukaan. Opiskelija oppii käytännön kokemuk-

sen kautta hydrauliikan toimintaperiaatteet. Hän oppii myös laitteiden testausta ja koekäyttöä sekä 

vian hakua.  

 

Ohjausjärjestelmien asennuksen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia ei kovinkaan laajalti tule 

opintopolun työssäoppimisessa. Opiskelija oppii ohjausjärjestelmien asennuksen osa-alueilta lähinnä 

hydrauliikkajärjestelmien ohjaukseen liittyvät kytkennät ja säätötoimenpiteet. Lisäksi opiskelija oppii 

hydrauliikassa käytettävät sähköiset suureet ja niiden mittauksen. 
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7.5 Oppiminen opintopolulla  

 

Oppilaitoksessa opetuksessa voidaan käyttää helposti monia erilaisia opetusmenetelmiä ja opetus 

voidaan liittää eri oppimiskäsityksiin. Työssäoppimisessa oppiminen riippuu hyvin paljon opiskelijan 

omasta aktiivisuudesta, motivaatiosta ja halusta oppia. Työssäoppimispaikalla tapahtuva oppiminen 

hyvin usein aktivoi opiskelijan oppimaan ja tekemään asioita. Tämä kuitenkin edellyttää että työteh-

tävät ovat opiskelijan tasoon nähden sopivia.  

 

Opintopolun työssäoppimistyöpisteiden määrittämisessä on pyritty ottamaan huomioon opiskelijan 

kehittyminen ja sen mukaan tehtävien vaatimustason lisääntyminen. Opiskelija a loittaa työssäoppi-

misen helpoista tehtävistä vastaanotossa ja lähetyksessä, jossa hänelle tulee kokemusta yrityksen 

tuotteista ja tuotantojärjestelmien toiminnasta sekä yrityksen toimintamalleista. Tehtävät ovat vaa-

timustasoltaan matalia, mutta näin opiskelijalle jää enemmän aikaa havainnoida ja luoda kuva yri-

tyksen tuotteista ja toiminnasta. Vastaanotossa ja lähetyksessä ollaan suhteellisen lyhyt aika , joten 

tehtäviin kyllästymistä ei pääse syntymään ja motivaatio oppimiseen säilyy. 

Toisena työpisteiden kierrossa on keräily. Keräilyssäkin opiskelija on suhteellisen lyhyen ajan. Keräi-

lyssä opiskelija oppii tuntemaan tuotteeseen tulevat osat keräilemällä tuotteen osat esivarustelua ja 

loppukokoonpanoa varten. Näin opiskelija on jo tutustunut tuotteen osiin ja tunnistaa ne siirryttäes-

sä seuraavaan esivarustelu-työpisteeseen.  

 

Seuraavassa vaiheessa opiskelijan työtehtävät vaihtuvat esivarustelun tehtäviin, jossa opiskelija pää-

see syventymään tuotteiden osiin ja osakokonaisuuksiin. Esivarustelussa opiskelija pääsee valmista-

maan keräilyssä keräilemistään osista osakokoonpanoja. Tässä vaiheessa opiskelijan vastaanotossa 

ja lähetyksessä saamansa tieto eri osista konkretisoituu tekemisen kautta oppimiseksi.  

 

Loppukokoonpanovaiheessa opiskelija pääsee kokoonpanemaan jo vastaanotossa ja lähetyksessä 

näkemiään osia ja tuotteita sekä esivarustelussa tekemiään osia ja osakokonaisuuksia valmiiksi tuot-

teeksi. Opiskelijalla on saanut jo lähetyksessä käsityksen miltä valmiit tuotteet näyttävät. Tässä vai-

heessa opiskelija yhdistää jo aikaisemmin oppimaansa tietoa tässä työvaiheessa oppimaansa tie-

toon.  

 

Opintopolun työssäoppimisen suorittaneena opiskelija on oppinut yrityksen toimintamallin, tuotte i-

den kulun tuotannossa ja tuotteiden kokoonpanon kokoonpano- ja työpiirustusten perusteella. Op-

piminen tapahtuu opiskelijan kokemuksia lisäten eri työpisteissä. Työpisteiden kierto on luotu niin, 

että tehtävät ovat aluksi helpompia ja vähitellen osaamisen lisäännyttyä tehtävien vaatimustaso 

nousee tarjoten riittäviä haasteita opiskelijalle.  

 

Opintopolun työssäoppimisessa toteutuu kokemuksellinen oppiminen vaiheittain tapahtuvan opiskeli-

jan osaamisen ja kokemusten lisääntymisen avulla.  Kokemuksellisen oppimisen lisäksi oppimisessa 

on konstruktivistisen oppimiskäsitteen muotoja, kuten että opiskelijan aikaisemmissa työpisteissä 

saamat tiedot, käsitykset ja kokemukset säätelevät hyvin paljon miten hän asiat tulkitsee ja raken-

taa mielessään. Olennaisena asiana kuitenkin on, että opiskelijalla herää opittavaan asiaan liittyvät 
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kysymykset, hän pääsee itse kokeilemaan asioita, joutuu ratkomaan ongelmia ja ymmärtämään ko-

konaisuuden. Oppiminen on opiskelijan oman aktiivisen toiminnan tulosta. Opiskelijalle annetaan pa-

lautetta hänen suoriutumisestaan eri työpisteillä. Jatkuvan arvion lisäksi työssäoppimisen lopuksi 

tehdään loppuarviointi työssäoppimisesta joko kirjallisesti tai suullisesti. Loppuarvioinnissa käydään 

lävitse missä on onnistuttu ja mitä tulisi parantaa sekä saavutettiinko työssäoppimiselle asetetut ta-

voitteet. Työssäoppimisen tavoitteet asetetaan opiskelijan tason mukaan. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työ tehtiin osana moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishanketta. Työssä 

kehitettiin Ylä-Savon ammattiopiston ja Farmi Forest Oy:n välistä yritysyhteistyötä. Yhteistyön ta-

voitteena oli luoda Farmi Forest Opintopolku. Tavoitteena oli myös saada yrityksestä oppilaitokselle 

harjoitustöitä. Harjoitustöitä oppilaitokselle ei tämän työn aikataulussa saatu suunniteltua.  

 

Yhteistyön ja opintopolun kehittämisen linjoja lähdettiin suunnittelemaan yrityksen kanssa. Neuvot-

telujen pohjalta aloitettiin työssäoppimispisteiden määritys. Työssäoppimispisteiden määrityksen 

teoreettisena ohjeena käytettiin kone- ja metallialan koneenasentajan tutkinnon opetussuunnitel-

maa. Koneenasentajan opetussuunnitelman ammattitaitovaatimuksien mukaan valittiin työpisteitä, 

joissa opiskelija työssäoppimisessa työskentelee. Valinnassa otettiin myös huomioon oppimiskäsityk-

siä. Työpisteet ja niiden kierto suunniteltiin tukemaan opiskelijan oppimista. Työpiste iden työtehtä-

vien osaamisvaatimukset lähtevät helpoista ja osaamistasovaatimukset kasvavat työssäoppimisen 

edistyessä. Tämä motivoi myös opiskelijaa, koska työtehtävät haastavat opiskelijaa. Opiskelija voi 

edetä oppimisen ja osaamisen mukaan vaativampiin tehtäviin. Työtehtävissä ja tehtävien kierrossa 

otettiin huomioon tehtävien looginen jatkuvuus, eli edellisessä kerätyt tai tehdyt tuotteet ovat osa 

seuraavaa työpistettä tai vaihetta. Työssäoppimisen käytyään opiskelijalle muodostuu myös hyvä 

käsitys tuotteen kulusta tuotannossa ja tuotannollisen teollisuuden toiminnasta ja järjestelmistä. 

 

Työn tuloksena saatiin kone- ja metallialan perustutkinnon koneenasentajan tutkinnon opetussuun-

nitelmaa tukeva Farmi Forest Opintopolku. Opintopolku palvelee niin nuoriso- kuin aikuiskoulutusta-

kin. Eroina nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa on opintojen kulku ja työssäoppimisjaksojen kesto ja 

ajankohta opinnoissa. Pääsääntö on, että opiskelija on suorittanut kaikille pakolliset tutkinnon osat 

ja näin saanut perusvalmiudet työssäoppimisjaksolle.  Opintopolun suunnitelma ja työpistemäärityk-

set ovat valmiina opiskelijoiden työssäoppimisia varten. Opintopolkua ei vielä ole ehditty viemää ko-

konaan läpi yhdenkään opiskelijan kohdalla. Harjoitustöiden tuonti yrityksestä oppilaitokselle on vielä 

kesken ja tältä osin yhteistyötä sekä kehittämistä jatketaan.  

 

Opinnäytetyö oli sopivan haastava ja siinä joutui perehtymään opetussuunnitelmiin yrityslähtöisestä 

näkökulmasta. Työpisteiden määrittämisessä oppi etsimään työtehtävästä opintosuunnitelman ja 

tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia vastaavat työtehtävät. Tämän lisäksi oppi yrityksen ja oppi-

laitoksen yhteistyön toimintamallin ja mahdollisuudet opetuksessa. 
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