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Teollisuuden 
Digi-Robo -osaaja
- Valmistavan teollisuuden digitalisaation 

ja robotiikan sovellukset, 30 op

Infotilaisuus 28.1.2021
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Tarve
• Teknologiayritykset tarvitsevat 

valtakunnallisesti lähivuosina yli 53 000 uutta 
osaajaa (Teknologiateollisuus ry 2018).

• Työn rakenteen muutos edellyttää uudenlaista 
osaamista ja valmistautumista digitaalisten 
teknologioiden käyttöön (Sitra Megatrendit 
2020).

• Korkeasti koulutetun työvoiman tarve kasvaa 
(OECD raportti 2019).

• Osaajapula kasvaa erityisesti kone-, sähkö- ja 
automaatiotekniikan erityisasiantuntijoista, 
ohjelmisto- ja sovelluskehittäjistä 
(Ammattibarometri 2019).
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Taustalla olevan hankkeen tavoitteet
1) Kehittää ja pilotoida uudenlainen valmistavan teollisuuden 
uusien teknologisten ratkaisuiden hallintaan 
koulutuskokonaisuus (30 op) Teollisuus 4.0 -teemalla.

2) Tukea teknologiaosaamisen alueen työvoiman 
osaamistason nostamista, erityisosaajien työllistymistä ja 
täyttää osaamisvajetta työvoimapula-aloilla.

3) Edistää yritysten kilpailukyvyn kehittymistä uusien 
teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-
teknologioiden käyttöönotolla sekä tuotantomenetelmien 
kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen.
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Kohderyhmä
• Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööritutkinnon tai vastaavan 

opistoasteen tutkinnon suorittaneille soveltuen erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, 
sähkö- ja automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka 
tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.

• Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään monipuolinen 
kokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä tehtävistä.

• Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille 
mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksia ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.

• Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-
opiskelijoina oppilaitoksessa.
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Toteutus
• Toteutusaika: 23.3.-8.12.2021

• Alkaa etäopetusjaksolla 23.-24.3. klo 9-16

• Päättyy lähiopetusjaksolla 7.- 8.12. klo 9-16

• Opiskelija suorittaa koulutussisältöjä Learn -
oppimisympäristössä itsenäisesti ja ohjatusti.

• Työskentelyä ohjataan kahden viikon välein 
tiistai-iltaisin klo 17.00 – 19.30 Teams/Zoom -
etäyhteydellä tai tarvittaessa lähiopetuksena 
HAMKissa Riihimäellä.

• Opetuskieli on suomi, mutta 
koulutusmateriaalit ovat osittain englanniksi.
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1-3 
op
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22
23

24
25

26
27

28-30 
op

Koulutuksen toteutustapa

• Orientaatiojakson (2 päivää) jälkeen opiskelija suorittaa koulutusta verkossa itsenäisesti ja ohjatusti.
• Koulutuskokonaisuus on suunniteltu n. 1 opintopisteen osaamiskokonaisuuksiksi / viikkotehtäviksi.
• Koulutuksen opetus- ja ohjaussessiot pidetään joka toinen tiistai-ilta klo 17 alkaen.
• Koulutuksessa on kesätauko 7.6.-31.7.2021
• Koulutuksen päättää kehittämistöiden esittelyt (2 päivää).

Aika

O
sa

am
ist

as
o

Orien-
taatio
(2 pv)

Kehittä
mis-

töiden 
esittely
(2 pv)
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Aikataulu
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Koulutussisällöt
Koulutus muodostaa 30 opintopisteen 
koulutuskokonaisuuden, joka on YAMK-
tasoinen (NQF 7). 

MODUULI 2. 
Tuotantojärjestelmien automatisointi ja 
virtuaalinen käyttöönotto, 6 op

MODUULI 3. 
Digitaaliset suunnitteluympäristöt,
4 op

MODUULI 4. 
Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 
6 op

MODUULI 5. 
Kehittämistyö Lean-ajattelua hyödyntäen,
8 op

MODUULI 1. 
Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa,
6 op
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Teollisuuden 4 vallankumousta

Kuva: ABB. (2015). Teollisen tuotannon uusi aika: Ihmisten, palveluiden ja esineiden internet.
Haettu 25.8.2020 https://www.slideshare.net/ABBSuomi/virkki-public

https://www.slideshare.net/ABBSuomi/virkki-public
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Teollisuus 4.0 - Moduuli 1
• Neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa koneiden liittämistä yhteiseen 

tietoliikenneverkkoon. Täysin toisiinsa verkon kautta liitetyt 
tuotantokoneet tietävät tarkalleen missä ja milloin komponenttien pitää 
olla, miten komponentit pitää työstää, mitkä ovat laatustandardit ja 
mitkä pullonkaulat voivat aiheuttaa turhia pullonkauloja. Verkkoon 
liitetyt koneet kommunikoivat erilaisten antureiden tuoman 
informaation pohjalta verkossa, jokainen kone itsenäisesti toisilleen.

• Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden koko tuotantoprosessin liittämistä 
osaksi älykkäitä järjestelmiä.

• Sillä pyritään vastaamaan nykypäivänä aina vain nopeammin muuttuvan 
teollisuusmaailman haasteisiin. Näistä haasteista keskeisimpiä ovat 
järjestelmien joustavuus, tuotteiden yksilöllisyys, epävakautta 
aiheuttavien tekijöiden ennustaminen sekä energian ja resurssien 
kulutuksen optimointi.

• Teollisuus 4.0:n vaikutukset valmistavaan teollisuuteen vaikuttavat 
rajummin työhön, työn tekemiseen ja asiantuntijoiden osaamistarpeisiin.
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Moduuli 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op

Opiskelija ymmärtää teollisuuden 4.0 konseptin merkityksen valmistavalle teollisuudelle. Moduulissa esitellään teollisuuden 4.0 
käsite ja pääperiaatteet ja sen mahdollistavat digitaaliset teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka tuotannon digitaaliset 
järjestelmät verkottuvat keskenään muun digitaalisen maailman kanssa. Moduulissa käsitellään Big Dataa ja sen hyödyntämistä 
teollisessa toiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys teollisuus 4.0 -konseptin mahdollisuuksista 
tehostaa yrityksen koko toimintaa.  

Koulutussisällöt

• Teollisuus 4.0 perusteet ja mahdollistavat teknologiat

• Teollisuuden digitaalisten järjestelmien arkkitehtuuri

• Big Datan hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa

• Teollisuus 4.0 muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle

Kouluttaja Tutkijayliopettaja Markus Sihvonen, HAMK
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Moduuli 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja 
virtuaalinen käyttöönotto, 6 op 

Moduulissa tutustutaan teollisuusautomaation perusteisiin ja tuotantojärjestelmien automatisoinnin periaatteisiin ja 

teknologioihin. Opiskelija harjoittelee logiikkaohjelmointia nykyaikaisia kehitysympäristöjä hyödyntäen. Moduulissa tutustutaan 

digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton konsepteihin ja niiden tuomiin hyötyihin tuotantojärjestelmien kehittämisessä.

Koulutussisällöt

• Teollisuusautomaation perusteet

• Logiikkaohjelmoinnin perusteet

• Virtuaalinen käyttöönotto

Kouluttaja Lehtori Mika Oinonen, HAMK
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Moduuli 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op
Moduuli sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyn, käyttämisen 

sekä sovelluskohteet. Moduulissa käsitellään seuraavat digitaalisiin suunnitteluympäristöihin sisältyvät 3D-teknologiat: 3D 

skannaus, lisäävä valmistus (AM), lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR). Perusteet, käyttö sekä sovelluskohteet 

konetekniikan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tutustutaan käänteisen suunnittelun perusteisiin koneensuunnittelussa 

sekä tehdään käänteisen suunnitteluun liittyviä suunnittelutehtäviä. 

Koulutussisällöt

• 3D-teknologioiden perusteet

• Käänteisen suunnittelun perusteet

• Suunnitteluprojektit

Kouluttaja Lehtori Timo Kärppä, HAMK Tech
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Moduuli 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään 

tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja 

teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat 

turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt

• Yhteistyörobotiikan ohjelmointi

• Yhteistyörobotiikan turvallisuus ja LEAN-käsitykset

Kouluttaja Tutkijayliopettaja Francois Christophe, HAMK
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Moduuli 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta 

mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan virtaviivaistamalla 

tuotantoprosesseja. Moduulissa opiskelija toteuttaa aitoon työelämän kohteeseen kehittämistyön, joka nivoutuu lean-

ajattelumalliin ja koulutuskokonaisuuden opetussisältöihin.

Koulutussisällöt

• LEAN Six Sigma ja Factory Physics -perusteet

• TPM – Total Productive Maintanance

• Jatkuvan parantamisen periaate

• OEE – Overall Equipment Effectiveness

Kouluttajat Lean-asiantuntija Johanna Kuisma, HAMK & Koulutussuunnittelija Marja Savolainen, HAMK



w
w

w
.h

am
k.

fi

Kehittämistyö
• Opiskelija toteuttaa aitoon työelämän 

kohteeseen kehittämistyön (5 op)
• Aihe voi olla opiskelijan omasta työorganisaatiosta
• Kouluttajat auttavat kehittämistyön aiheen haussa 

ja valitsemisessa

• Työ nivoutuu Lean:in jatkuvan parantamisen 
ajattelumalliin ja koulutuskokonaisuuden 
opetussisältöihin.

• Elo-joulukuun 2021 aikana opiskelija/ 
opiskelijaryhmä (max 3 hlöä) toteuttaa 
organisaation toimeksiannosta kehittämistyön.
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Kehittämistyön osaamistavoitteet
Kehittämistyön toteuttamalla opiskelija

• oppii tutkimaan ja tunnistamaan prosessissa esiintyviä hukkia sekä tekemään laskelmia 
robotiikan ja digitalisaation hyödyntämisestä prosesseissa. 

• osaa soveltaa Lean-menetelmiä aitoon työelämän kohteeseen.

• pystyy tunnistamaan dataan pohjautuen vaiheet, joissa valmistavassa teollisuudessa 
voidaan hyödyntää digitalisaation ja robotiikan sovellutuksia.

• osaa soveltaa aiemmin hankittua osaamista ja koulutuksessa opittua kokonaisvaltaisesti 
kehittämistyön toteuttamisessa.

• osoittaa kykynsä reflektoida omaa toimintaansa ja oppimisprosessiaan.
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Kehittämistyön 
aiheet
• Kehittämistyössä voidaan tarttua 

monenlaisiin haasteisiin kuten: 
• tuotannon tehostamiseen, 

• prosessien parantamiseen tai 

• laadunhallintaan. 

• Kehittämistyössä voidaan tutkia esim. 
kuinka organisaation tuottavuutta 
voidaan parantaa digitaalisia järjestelmiä, 
automatisaatiota tai robotiikkaa 
hyödyntämällä.
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Arviointi
Todistuksen saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritut oppimistehtävät ja kehittämistyö:

• Oppimistehtävät
• Koulutukseen kuuluu oppimistehtäviä, jotka ovat yksilö- tai asiantuntijaryhmämuotoisia tuotoksia 

sekä niiden esittelyä/käsittelyä opetus- ja ohjaussessioissa, laboratorioharjoituksia tai Learn-tenttejä.
• Oppimistehtävän tehtävänannon yhteydessä on määritelty tarkemmat arviointikriteerit.
• Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty

• Kehittämistyö
• Kehittämistyö arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty
• Hyväksytty kehittämistyö sisältää vaiheittain etenevän kehittämistyön toteuttamisen ja esittelemisen 

opetus- ja ohjaussessioissa.

• Pidätetään oikeus muutoksiin arviointiperusteissa.
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Ilmoittautuminen
• Ilmoittautuminen koulutukseen 3.3.2021 

mennessä osoitteessa 
https://bit.ly/36VShfW

• Työttömän tai työttömyysuhan alaisen on 
mahdollista hakeutua koulutukseen 
työvoimakoulutuksena, jolloin 
hakeutuminen tapahtuu sivuilla: www.te-
palvelut.fi (tunnus 697292).

• Koulutuksen järjestämiseen on saatu 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 
ja se on osallistujalle maksutonta.

https://bit.ly/36VShfW
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/697292?searchPhrase=teollisuuden%20digi&&&announced=0&sort=1
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Lisätiedot
Hämeen ammattikorkeakoulu

• Projektipäällikkö Marja Savolainen, puh. 040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi

• www.hamk.fi/teollisuuden-digi-robo-osaaja

Työvoimakoulutukseen hakijoille lisätietoa

• Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat 
TE-palveluiden koulutusneuvonnasta

• Koulutusneuvonta ma-pe klo 9.00–16.15 puh. 0295 020 702

• Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta

mailto:marja.savolainen@hamk.fi
http://www.hamk.fi/teollisuuden-digi-robo-osaaja
http://www.facebook.com/koulutusneuvonta
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Kiitos!
• Kysymyksiä tai kommentteja?


	Teollisuuden �Digi-Robo -osaaja
	Tarve
	Taustalla olevan hankkeen tavoitteet
	Kohderyhmä
	Toteutus
	Koulutuksen toteutustapa
	Aikataulu
	Koulutussisällöt
	Teollisuuden 4 vallankumousta �
	Teollisuus 4.0 - Moduuli 1
	Moduuli 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
	Moduuli 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op 
	Moduuli 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op
	Moduuli 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
	Moduuli 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op
	Kehittämistyö
	Kehittämistyön osaamistavoitteet
	Kehittämistyön aiheet
	Arviointi
	Ilmoittautuminen
	Lisätiedot
	Kiitos!

