
Osaamisen kehittämistä tulevaisuuden autoalan tarpeisiin 



Parempaa
osaamista autoalalle
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö 
perustettiin vuonna 1961. Säätiön tehtävänä on 
edistää toisen asteen ammatillisten oppilaitos-
ten autoalan opettajien jatko- ja täydennys-
koulutusta. Lisäkouluttautumiselle on alalla 
suuri tarve, sillä toimintaympäristö muuttuu 
jatkuvasti uusien autojen elektroniikan ja turva-
varusteiden sekä korirakenteiden ja -materiaali-
en muuttuessa.

Säätiö on osa Autoalan Keskusliitto ry:tä (AKL). 
Autoalan Keskusliitto ry on vuonna 1933 perus-
tettu yhdistys, joka ajaa auto- ja konekaupan 
sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja 
katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkina-
etuja. Liiton keskeisimpiä tehtäviä ovat jäsenyri-
tysten toimintaympäristön parantaminen sekä 
korkeatasoisten neuvonta-, koulutus-, tiedotus- 
ja tietopalveluiden tuottaminen jäsenistölle.

Vuonna 2008 AKL täytti 75 vuotta ja sen halli-
tus päätti käyttää juhlavuoden onnitteluvarat 
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön 
toiminnan vahvistamiseen. Yhteistyökumppa-
nien myötävaikutuksella ja AKL-Palvelu Oy:n 
merkittävällä sijoituksella säätiön pääoma 
kasvatettiin puoleen miljoonaan euroon. Tämä 
edesauttaa huomattavasti säätiön tavoitetta 
saattaa autoalan opettajien koulutus arvoaan 
vastaavalle tasolle. Myös Opetushallitus saatiin 
mukaan työhön.

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö 
toimii vuosittain laadittavan toimenpideohjel-
man perusteella. Säätiön operatiivista toimintaa 
kehittää erillinen työryhmä, jonka puheenjohta-
jana toimii säätiön asiamies ja jäseninä koulu-
tuksen järjestäjien, Opetushallituksen ja Auto-
alan Keskusliiton jäsenyritysten edustajia. 
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Eure!Car
teknistä koulutusta autoalalle

Lisätietoja: www.eurecar.org/fi | AD-Aluetukkuliikkeet
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Säätiö valitsee vuosittain
Autoalan vuoden koulutuksen 
järjestäjän. Palkinto osoitetaan 
koulutuksen järjestäjälle, joka 
on esimerkillisesti kehittänyt 
autoalan koulutustoimintaa 
oppimisen, toimintaympäristön
muutosten ja teknologian 
kehittymisen näkökulmasta. 

Uusia tuulia Opettaja- 
ja kouluttajapäivillä
Opettaja- ja kouluttajapäivät on Autoalan 
Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön vuosit-
tain järjestämä tapahtuma, joka on suunnattu 
ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkea-
koulujen autoalan opettajille. Kaksipäiväinen 
tapahtuma on järjestetty vuodesta 2008, ja sen 
paikkakunta vaihtuu vuosittain, jotta eri puolilla 
Suomea asuvilla opettajilla on yhtäläinen mah-
dollisuus osallistua.

Opettaja- ja kouluttajapäivillä käsitellään eri 
näkökulmista autoalan tulevaisuudennäkymiin 
ja teknologiaan ja toisaalta pedagogiikkaan ja 
työssä jaksamiseen liittyviä aiheita. Päivien oh-
jelma suunnitellaan yhdessä opettajien kanssa, 
ja luennoitsijoina toimii autoalan huippuosaajia.

Opettaja- ja kouluttajapäiville on perinteisesti 
osallistunut noin 60–90 autoalan opetustehtä-
vissä työskentelevää. Päivät tarjoavat opettajille 
hyvän mahdollisuuden oman osaamisen yllä-
pitämiseen ja kollegoiden tapaamiseen. Myös 
oppilaitosten ja yritysten sekä yhteiskunnan 
välinen yhteistyö on vahvasti esillä.

4



Oulun seudun ammattiopisto OSAO palkittiin Autoalan 
koulutuksenjärjestäjäksi vuonna 2017. Koulutamme 

uuden teknologian autoalan ammattilaisia ja toimimme 
aktiivisessa yhteistyössä yritysten kanssa. Tutustu tarjon-
taamme tai ota yhteyttä, niin räätälöimme koulutuksen 
juuri sinun tarpeisiisi. Koulutuksia alkaa vuoden ympäri. 

 

PERUSTUTKINNOT
• Autokorinkorjaaja • Automaalari 

• Ajoneuvoasentaja • Pienkonekorjaaja

 

AMMATTITUTKINNOT
• Autokorimekaanikko • Henkilöautomekaanikko

• Varaosamyyjä • Rengasala

 

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
• Autokorimestari • Automaalarimestari

• Automekaanikko

 

OSAO Haukiputaan yksikkö | OSAO Muhoksen yksikkö

PALKITTU 
AUTOALAN

KOULUTTAJA
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Säätiön yhtenä päätehtävänä 
on edistää autoalan opettajien 
jatko- ja täydennyskoulutusta. 
Koulutuksen järjestäjille on 
tärkeää luoda tulevaisuuskuva 
niistä osaamisalueista ja 
tehtävistä, jotka koulutusta 
järjestettäessä ovat keskeisiä.
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TTS Työtehoseura 

TTS  
kouluttaa kaikkiin  

autoalan tutkintoihin  
ainoana oppilaitoksena Suomessa

www.tts.fi

Suomen johtava 
katsastusalan kouluttaja
• Alalle tulo- ja täydennyskoulutus
• Kevyt ja raskas kalusto
• Erikoiskatsastukset
• Yksittäishyväksyntä
Jäsenyrityksissämme työskentelee yli 600 katsastajaa 
yli 50% markkinaosuudella.

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen liitto Ry
ykl@yklry.fi • www.yklry.fi

www.veho.fi

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö 
tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kans-
sa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden 
muodossa. Opiskelijoille annetaan mielellään 
sellaisia opinnäytetöiden ja tki-hankkeiden 
aiheita, jotka kiinnostavat yritysmaailmaa ja 
hyödyttävät autoalaa laajemminkin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi erilaisiin turvallisuuskampanjoi-
hin liittyvät aiheet.

Turvallisuus näkyy opinnäytetöissä muutenkin; 
kampanjoiden lisäksi aiheina ovat olleet esimer-
kiksi autojen aktiiviset turvalaitteet ja niiden 
korjattavuus sekä korikorjaamojen varustetaso. 
Myös digitalisaatio, sähkö ja elektroniikka kiin-
nostavat.

Yhteistyötä 
ammattikorkeakoulujen kanssa

Toinen tärkeä yhteistyön muoto on ammatillis-
ten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen välisen yhteistyön vahvistaminen. 
Säätiö tukee tätä kehitystä ja antaa apuaan 
hankkeisiin, joiden tavoitteena on entistä 
tiiviimpi yhteistyö eri koulutusasteiden välillä.
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Autoalan JOKO
Liiketoiminnan ja osaamisen  
kehittämisohjelma autoalan  
avainhenkilöille

Autoalan JOKO on syvälle autoalan ilmiöihin pureutuva valmennus. 
Siinä kilpailuedun tunnistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä sisältö 
sekä alan toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden verkosto tarjoavat uusia 
näkökulmia ja työkaluja johtamiseen ja muutoksen läpivientiin.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AKL-Akatemian kanssa.

Lue lisää: www.aaltoee.fi/autoalanjoko

30786059_AaltoEE_autoalanJOKO_banneri_ilmo_280x45.indd   1 21/05/2018   13.48

Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustet-
tiin Oulun yliopistoon syyskuussa 2010 Autoalan 
Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön tukema-
na. Professuurin tavoitteena on vahvistaa auto-, 
työkone- ja kuljetustekniikan diplomi-insinöö-
rikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. 
Toimi on toteutettu professuurina ja yliopet-
tajan tehtävänä Oulun ammattikorkeakoulun 
Tekniikan yksikössä. 

Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan opin-
tosuunnasta on vuosina 2006–2017 valmistunut 
67 diplomi-insinööriä. Diplomityöt on tehty ajo-
neuvo-, työkone-  ja kuljetusvälinealalle, joista 
suurin osa harjoittaa vientitoimintaa. Valmistu-
neet diplomi-insinöörit ovat sijoittuneet erittäin 
hyvin työelämään, pääasiassa paikkoihin, joihin 
he ovat tehneet diplomityönsä. 

Oulun yliopisto tekee alueen ammatti- ja  
ammattikorkeakoulujen kanssa erinomaista  
yhteistyötä, ja mallin toivotaan leviävän  

muuallekin Suomeen. Myös yhteistyö säätiön 
kanssa on tiivistä. Oulu on vahvasti mukana  
kansainvälisissä hankkeissa, ja siellä on toteu-
tettu merkittäviä hankkeita mm. raskaan kalus-
ton ja raideliikenteen puolella.

Oulun yliopiston professuuri on ainoa auto- ja 
työkonetekniikan professuuri Suomessa. Aiem-
min alan koulutusta ja tutkimusta oli vain Aal-
to-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) 
Espoossa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt 
alan ensimmäinen professuuri. Nyt säätiö ajaa 
toista professuuria, joka voisi olla monitietei-
sempi, esimerkiksi kauppa- ja kasvatustieteisiin 
liittyvä. 

Myös muiden yliopistojen kanssa tehdään 
yhteistyötä: esimerkiksi Aalto-yliopistolla on 
autoalalle suunnattu liikkeenjohdon JOKO- 
koulutus ja Tampereen teknillisen yliopiston 
kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita.

 

Yhteistyötä 
yliopistojen
kanssa
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MONIMERKKIHUOLTOA & MUTK ATONTA AUTOK AUPPA A

KATSO TARJOUKSET & YHTEYSTIEDOT
H A R TI K A I N E N .COM

Yhteistyötä eri 
toimijoiden välille
Autotekniikan kehitys on viime vuosina ollut 
merkittävämpää kuin niitä edeltäneiden parin-
kymmenen vuoden aikana yhteensä. Kehityksen 
mukana pysyminen edellyttää vahvaa panostus-
ta koulutukseen. Tässä alan oppilaitokset ovat 
ratkaisevassa asemassa, mutta myös yritysten 
aktiivisuudella on suuri merkitys.

Yritysten panos ja sitoutuminen osaamisen 
kehittämiseen on tärkeää. Ratkaisevaa on se, 
mistä opiskelija voi saada parhaan mahdollisen 
koulutuksen mihinkin asiaan. Opetuksen ei aina 
tarvitse tapahtua koulussa, vaan opit voi saada 
vaikkapa maahantuojan järjestämässä koulu-
tuksessa. 

Autoalan koulutuksen tavoitteena on kasvat-
taa uusia osaajia autoalalle – korjaamoihin, 
autoliikkeisiin ja teollisuuteen. Olennaista on 
kuunnella herkällä korvalla yritysten tarpeita 
ja kehittää koulutusta niiden suuntaan. Tämän 
tavoitteen täyttämiseksi Autoalan Ammattikou-
lutuksen Edistämissäätiö tekee yhteistyötä niin 
oppilaitosten kuin yritystenkin kanssa. Oppilai-
tosten kanssa on esimerkiksi laadittu oppilaille 
henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia oppimista-
voitteiden optimoimiseksi.

Säätiö tukee oppilaitosten ja 
yritysten välistä yhteistyötä 
kehittämällä yhteistyömalleja 
ja markkinoimalla niitä alan 
toimijoille. 
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AEL:stä kurssit, seminaarit ja tutkinnot 

AUTOALAN TEKIJÖILLE 
Varmista korjaamosi johtoasema kevyen ja raskaan kaluston sekä koritekniikan koulutuksilla! 
• autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 • ajoneuvoilmastoinnin pätevöintikoulutus • digitaalinen ajopiirturi  
• ajoneuvoyhdistelmän jarrusovitus (a-jarrulupa) • auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto • yms.
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Autoala kehittyy huimaa vauhtia. Suuria muu-
toksia on jo nähty, mutta varsinainen mullistus 
on vasta edessä. Sähköautot ja hybridit yleisty-
vät jatkuvasti, ja myös muiden energiamuoto-
jen käyttö voimanlähteenä on tutkimuksen ja 
kehityksen alla. 

3D-tulostus on nopeasti yleistymässä normaali- 
toiminnaksi eri aloilla ja tulee muuttamaan  
maailmaa kuten internet. Uudella teknologialla 
on vaikutuksensa myös autoalaan: sen avulla  
autojen suunnittelu, valmistus ja elinkaaripalve-
lut tulevat uusiutumaan ja muuttumaan. 

Tekoäly ja digitalisaatio vievät autoalaa eteen-
päin isoin harppauksin, ja jokainen malli on 
edellistä älykkäämpi. Jo nyt autot kykenevät 
tarkkailemaan ympäristöään, keräämään moni-
naista tietoa ja viestimään moninaista tietoa 
etänä. Nähtäväksi jää, milloin ne ajavat itse 
itseään.

Palvelumuotoilu tulee muokkaamaan uusia 
palveluliiketoimintamalleja. Kaikilla elämän-
alueilla vahvistuva jakamistalous vaikuttanee 
myös autoalaan. Enää ei välttämättä haluta 
omistaa autoa itse, vaan kuljetustarpeet hoide-
taan uusilla tavoilla. Voisiko yhdellä kuukausi-

Entä tulevaisuudessa?
maksulla saada käyttöönsä aina sellaisen auton 
kuin milloinkin tarvitsee – fiksun kaupunkiauton 
normaaliajoon, tila-auton kesälomareissulle, 
avoauton viikonlopun hurvitteluun? Jakamis-
talous voisi paitsi hyödyttää kuluttajaa myös 
tehostaa autojen käyttöä ja pitää ne aktiivisem-
min liikenteessä.

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö 
seuraa muutoksia erityisesti siitä näkökulmasta, 
millaisia vaatimuksia ne asettavat koulutuksel-
le. Opetushallituksen alla toimiva liikenne- ja 
logistiikkatyöryhmä kartoittaa, millaisia osaajia 
autoalalla tulevaisuudessa tarvitaan.
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www.sedu.fi
Räätälöityjä ratkaisuja autoalan koulutukseen.
p. 040 037 8916, info@sedu.fi 

OSAAMISELLA EROTUT.

Säätiön hallituksen toimeksiannosta on 
laadittu raportti ”Fokus 2015–2020–20X0. 
Autotekniikka muutoksen edessä 
– Haasteet koulutuksessa. ”
Raportti käsittelee autoalan tulevaisuuden 
teknologian kehitystä ja sitä, millaista 
osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. 
Sen ovat laatineet tekniikan tohtori 
Juhani Laurikko, professori Nils-Olof Nylund, 
diplomi-insinööri Markku Ikonen ja
diplomi-insinööri Sami Ruotsalainen, 
ja se on AKL:n jäsenten luettavissa 
yhdistyksen nettisivuilla.
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Mikonkatu 8 A, 10. krs.
00100 Helsinki

Puh. 0400 904 003 (säätiön asiamies Jouko Sohlberg)

www.akl.fi
www.autoala.fi 

www.akl.fi/autoala/autoala_ammattina/ 
autoalan_ammattikoulutuksen_edistamissaatio 

   
Autoalan Keskusliitto ry

Tukemalla toimintaamme olet mukana turvaamassa 
autoalan opettajien osaamisen kehittämistä. 

Lahjoitukset pyydämme ystävällisesti osoittamaan 
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön tilille: 

Nordea 200120-301409. 
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TÄYDELLISEMPI 
KUIN KOSKAAN!
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