
Joensuussa Abloy Oy:n palveluk- 
sessa työskentelee noin 700 hen- 
keä. Alueen yksi ehdottomista ve- 
tureista on suosittu työpaikka ja 
avoimiin pesteihin on aina tun- 
kua. Eräs juuri vakinaistetun työ- 
sopimuksen allekirjoittanut ko- 
neistaja on prototyyppiosastolla 
kappaleita työstävä Sami Sivo-
nen. ”Yleensä saan jostakin uu- 
desta kappaleesta vain kuvat ja 
ohjeet kuuluu; tee tämmönen”. 
Prototyyppien parissa työskente-
ly tarjoaa joka päivä haasteita ja 
monipuolisia työtehtäviä, hitsauk-
sesta koneistukseen ja kappaleiden 
viimeistelyyn.

Sivonen lähti peruskoulun jälkeen 
lukioon mutta valmistumisensa 
jälkeen hän huomasi, ettei aino- 
astaan ylioppilastutkinto taustal- 
la juuri töitä tarjonnut. Edessä oli 
jatko-opinnot ja tässä vaiheessa 
ammattikorkeakolu tuntui kiinnos- 

tavalta. Kuitenkin, vaikka pääsy- 
kokeistakin irtosi paikka, päätti 
Sivonen pikkuveljensä suosituk-
sesta lopulta aloittaa koneistajan 
opinnot ammattiopiston metalli- 
puolella. Jo opintojen alkuvaihees- 
sa koulussa pääsi tekemään käsil- 
lään ja ala alkoi tuntumaan omalta. 

Abloylle Sami tuli ensimmäisen 
kerran ammattiopiston opintoihin 
kuuluvaan työharjoitteluun, joka 
poiki heti samalle kesälle kesä-
työpaikan. Tämän jälkeen Sivonen 
työskenteli kaikki koulun harjoit-
telut sekä kesät Abloyn palveluk-
sessa. Heti opintojen jälkeen työt 
Abloylla jatkuivat määräaikaise-
na koneistajana, mutta tänä syk-
synä auennut prototyyppiosaston 
avoin paikka houkutti hakemaan. 
”Lähinnä vitsillä sitä paikkaa hain, 
kun ajattelin, että täällä on niin 
paljon kokeneempiakin kavereita.” 
Hakuajan viimeisenä päivänä, juuri 

yövuoroon tullessaan klo 22:30 
Sivonen päätti kuitenkin laittaa 
tekstiviestin osastovastaavalle ja 
kysyi vieläkö paikkaa voisi hakea. 
”Heti seuraavana päivänä sain 
kutsun työhaastatteluun ja vaikka 
tätä paikkaa haki moni muukin, 
minä tämän jostain syystä sitten 
sain.” Vinkkinä nuorille Sivonen an-
taa neuvon, että itseään kannattaa 
silloin tällöin tuoda esille, vaikka 
perisuomalaisena ajatus itsensä 
tyrkyttämisestä onkin hieman ah-
distava. ”Kyllä tällaiset paikat me-
nee, ellei kunnolla itseänsä tuo 
esille. Aina on myös kehitettävä 
omaa ammattitaitoaan, sillä vain 
parhaille on aina töitä.”

” Aina on kehitettävä omaa ammatti- 
taitoaan, sillä vain parhaille on aina töitä. ”

Metallialan mahdollisuudet
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Lauri Nuutinen päätyi metalli- 
alalle puolivahingossa. ”Yläkou- 
lun jälkeen uravisioita oli eri 
koulutusalojen suhteen useita 
mutta jostain syystä metalli- 
alalle päädyin”, Nuutinen muis- 
telee. Metalliala kiinnosti jos-
sain määrin jo ennen koulua 
mutta vasta opintojen alettua, 
alkoi uteliaisuus alaa kohtaan 
lisääntymään. ”Nyt työelämässä 
kiinnostus alaa kohtaan on vas-
ta päässyt huippuunsa.” 

Kouluaikaan jonakin päivinä 
opiskelu kiinnosti, jonakin sitten 
ei. Nuutisen mielestä ehdotto-
masti parasta koulutuksessa oli 
työharjoittelut, jotka hän suorit-
ti John Deerellä ja Vexvellä. 
”Siellä pääsi näkemään mitä se 
tämä homma teollisuudessa ja 
todellisuudessa on.” Vuoden 

2014 keväällä valmistunut Nuu- 
tinen pääsi työnvuokrausfirman 
kautta käytännössä heti Alsi- 
valle koneistuspuolen hommiin. 
Muutaman kuukauden jälkeen 
työtehtävät vaihtuivat ensin alu- 
miinivaluun, josta edelleen vaa- 
tivampaan sinkkivaluun. Tällä 
hetkellä työssä on parasta 
oman käden jäljen näkeminen 
ja uuden oppiminen. ”Täällä on 
hyvä työporukka ja jatkuvasti 
oppii uutta.”

Kesällä 2015 Nuutisen työso- 
pimus siirtyi vuokrafirmalta Al-
sivalle, ”palkka nousi ja työvuo- 
rot muuttuivat käytännössä kol-
mesta vuorosta kahteen”. Sink-
kivalajan työ on pitkälti käsillä 
tekemistä, mutta vaihtelevaa. Eri 
työstömenetelmiä saa kokeilla 
päivittäin. ”Sitten kun tätä hom-

maa alkaa oppimaan, niin koko 
ajan saat lisää vastuuta. Saat 
esimerkiksi enemmän koneita 
ajoon ja sitä kautta monipuo- 
lisemmin töitä — ei täällä jouten 
tarvitse olla, ja hyvä niin.”

Ohjeeksi uraa suunnitteleville 
Nuutinen antaa pitkäjäntei- 
syyden. ”Erilaista tämä on työ- 
elämässä kuin koulussa. Eli jos 
vaikka opiskelu ei kiinnostaisi-
kaan, ei silti kannata heittää 
lusikkaa nurkkaan ja lopettaa. 
Harjoittelujen kautta sen näkee, 
onko tämä oma ala vaiko ei.”

” Työelämässä kiinnostus alaa kohtaan
on vasta päässyt huippuunsa. ”

Asenteella vastuuta työtehtäviin

Yhteistyössä Pure Steel -hanke



Paula Häkkisen uratarina metal-
lialan parissa sai alkunsa jo en-
simmäisen tutkinnon suoritta- 
misen jälkeen, työelämän kaut- 
ta. Peruskoulun jälkeen Häkki-
nen suuntasi Pohjois-Karjalan 
ammattiopistoon opiskelemaan 
lähihoitajaksi. Opintojen valmis-
tuttua hän teki alan pätkätöitä 
noin viisi vuotta. Kun vakituis- 
ta työpaikkaa ei näyttänyt hoi-
va-alalta löytyvän, alkoi uudel-
leenkouluttautuminen kiinnos- 
taa ja vuoden 2012 syksyllä Häk-
kinen löysi itsensä metallipuo-
len opintojen parista Joensuun 
Peltolasta. 

”Opiskelumotivaationi oli kor- 
kealla ja opettajat olivat erit-
täin hyviä”, muistelee Häkkinen. 
Ensimmäisenä opiskeluvuonna 

Häkkinen kertoo päässeensä te- 
kemään vähän kaikkea, hitsauk-
sesta koneistukseen. ”Koska mi- 
nulla oli jo aikaisempi tutkinto 
sain suoritettua opinnot kah- 
teen ja puoleen vuoteen. 2015 
tammikuussa valmistuin ko- 
neenasentajaksi.”

Hetken lomailun jälkeen Häkki-
nen päätti hakea John Deerelle 
avoimeen paikkaan ja työt alkoi-
vat juhannukselta ensialkuun 
vuorotteluvapaan sijaistajana. 
”Huomenna kirjoitetaan uusi 
soppari, joka jatkuu ainakin ensi 
vuoden loppuun.”

Hyvää metallialan hommissa 
Häkkinen sanoo olevan säännöl- 
liset työajat, hyvät työterveys- 
palvelut sekä hyvät työkaverit. 

”Myös miesten parissa työsken-
tely on jotenkin rennompaa.” 
Alaa miettiville opiskelijoille 
hän tahtoo tuoda esille työ- 
tehtävien sopivan yhtä hyvin 
naisille kuin miehille sekä ko-
rostaa oman asenteen mer- 
kitystä. ”Helppoja hommia nä- 
mä on, jos miehet osaa niin 
kyllä miekin osaan. Pitää olla 
hyvä työntekijä; noudattaa työ- 
aikoja sekä hoitaa hommansa 
hyvin. Kaikki on omasta 
asenteesta kiinni.”
 

” Helppoja hommia nämä on, jos miehet 
osaa niin kyllä miekin osaan.  ”

Metalliala sopii niin naisille kuin miehille
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Peruskoulun jälkeen Roberto 
Alexucin mielessä oli auto- ja 
metalliala. Metallipuoli vei 
näistä kuitenkin voiton ja opin-
tojen ensimmäinen vuosi meni 
yleisopintojen parissa. Toisena 
vuonna Roberto erikoistui ko- 
neenasentajaksi ja keväällä koit-
ti ensimmäinen työharjoittelu- 
jakso. Ensimmäisenä vuonna 
Roberto työskenteli Keslalla ja 
toisena John Deerellä. ”Soitin 
heti harjoittelujaksojen aikatau-
lun selvittyä Keslalle ja kysyin 
ensin harjoittelua, jonka jälkeen 
pääsin vielä kesäksi töihinkin.” 

”Valmistumiseni jälkeen lähdin 
suorittamaan asepalvelusta ja 
sieltä pääsin suoraan töihin.” 
Työnhakuprosessi lähti liikkeelle 
perjantai-iltana, jolloin Roberto 

näki Keslan hitsaamonvetäjän 
sattumalta ravintolassa ja ky-
syi olisiko heillä hänelle töitä. 
”Menin sitten heti maanantai-
na työhaastatteluun ja sitten 
suoraan hommiin. Täällä olen 
ollut siitä asti.” Aina kannattaa 
siis avata suunsa rohkeasti.

” Menin heti maanantaina 
työhaastatteluun ja sitten 
suoraan hommiin. ”

Työtehtävät Keslalla ovat moni- 
puolisia ja joka päivä on mietit-
tävä miten hommat saisi tehtyä 
tehokkaimmin. Roberton mu-
kaan alan palkkaus on melko 
hyvä ja työajat nykyisellään 
säännölliset. ”Teen käytännössä 
pelkästään yhtä vuoroa, arkipäi-

visin. Viikonloput meillä täällä 
on vapaata.” Peruskoululaisille 
vinkiksi Roberto tahtoo tuoda 
esille metallipuolen monipu-
olisuuden. ”Asenne pitää olla 
kunnossa, sillä pääsee pitkälle.” 

” Asenne pitää olla kunnossa,
sillä pääsee pitkälle. ”

Koulusta suoraan työelämään
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Juha-Pekka Pehkonen työsken-
telee koneenasentajana Mant- 
sinen Groupilla. ”Neljän vanhas-
ta lähtien ala on kiinnostanut, 
kun isän tekemistä sain seurata. 
Hitsaaminen näytti pienenä 
niin jännältä, että sitä tahtoi 
itsekin kokeilla.” Pehkosen kiin- 
nostus metallialalle on säily-
nyt näihin päiviin asti. Perus- 
koulun jälkeen hän lähti Joen-
suun Peltolan kampukselle opis- 
kelemaan koneenasentajaksi. 
”Työharjoitteluja tein jo Mant-
siselle ja täältä minä sitten 
työpaikankin sain.” Nyt viisi ja 
puoli vuotta Mantsisella työs- 
kennellyt Pehkonen pitää alan 
hommissa parhaana monipuo- 
lisia työtehtäviä ja kehitysmah- 
dollisuuksia. ”Täällä Mantsisel- 
la olen jo itsekin päässyt kier- 
tämään työmaita ulkomaita 

myöten. Sitä ei ehkä moni äkkiä 
tulisi ajatelleeksi, että Suomen 
ulkopuolellekin pääsee jos tah- 
too.” 

”Monessa tapauksessa tämä 
on kiinnostavaa ja monipuolis-
ta tekemistä.” Oman käden jäl-
jen näkeminen on palkitsevaa 
ja hyvässä työporukassa viihtyy. 
”Aikanaan kun tämä on ollut 
raskasta ja likaista työtä, se 
kuva varmasti näkyy alan kiin-
nostavuutena vielä nykyäänkin. 
Todellisuudessa tämä on var- 
sin puhdasta ja siistiä työtä, ei 
täällä enää savun keskellä olla, 
niinkuin vaikka vielä kolme- 
kymmentä vuotta sitten.” Mant-
sisella on Pehkosen mielestä 
hienoa myös suurien koneiden 
tekeminen. ”Nämä on miljoona- 
luokan koneita, ja semmoisen 

kun pääset alusta loppuun te- 
kemään, niin onhan siinä oma 
ylpeyden aihe.” 

Tulevaisuuden metallialalla Peh- 
konen näkee valoisana. Työtä 
tulee jatkossa riittämään ja kil-
pailukyky on kohdallaan. ”Työ- 
ilmapiiri näissä firmoissa on 
yleensä tosi hyvä, täällä huu-
li lentää ja päivät menee sikäli 
mukavasti. Kun oma asenne on 
kunnossa, niin tämä ala kyllä 
antaa paljon. Työtä ei tosin saa 
pelätä, kyllä täällä saa painaa 
ihan tosissaan.”

” Sitä ei ehkä moni äkkiä tulisi ajatelleeksi, että 
Suomen ulkopuolellekin pääsee jos tahtoo. ”

Metalliosaajia Suomesta maailmalle
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Toni Räsänen työskentelee Ou-
tokummun Metallilla hitsarina. 
Nuori ammattilainen kiinnostui 
alan hommista jo nuorena, kun 
pääsi isänsä kanssa hitsaamaan 
ja työstämään metallia jo pik-
kupoikana. Peruskoulun jälkeen 
Räsänen suuntasi Outokum-
mun ammattiopistoon metal-
lipuolelle. Toisena vuonna oli 
mahdollisuus lähteä erikoistu-
maan hitsariksi, mikä nuorta 
miestä kiinnosti. Loppututkinto 
vei vielä kaksi vuotta, jonka jäl-
keen oli asepalveluksen suorit-
tamisen vuoro.

” Kävelin sisään ja kysyin toi- 
mitusjohtajaa. Seuraavana 
päivänä sain kutsun anta- 
maan työnäytettä. ”

Opiskelujen aikaiset työharjoit-
telut Toni teki Outotecillä sekä 
eräässä pienemmässä pajassa. 
Asepalveluksen jälkeen Räsänen 
haki Outokummun metallille ja 
on ollut hitsausrobotin vastaa-
vana käyttäjänä siitä lähtien. 
Robotinkäyttäjän paikka ei ollut 
missään vaiheessa avoimena, 
vaan Toni lähti rohkeasti kysy- 
mään töitä. ”Kävelin sisään ja 
kysyin toimitusjohtajaa. Käytiin 
asioita läpi, katseltiin hallia sekä 
työolosuhteita ja seuraavana 
päivänä sain kutsun antamaan 
työnäytettä.” Kun työn jälki vielä 
oli erinomaista, pääsi Toni aloit-
tamaan työt saman tien.

Nyt puolitoista vuotta yrityk-
sessä työskennellyt Räsänen pi- 
tää työtään erittäin monipuo- 

lisena. Parasta Outokummun 
metallissa Räsäsen mukaan on 
hyvät laitteet, mahdollista kou-
luttautua eteenpäin ja mahtava 
työporukka. ”Kyllä täällä viih- 
tyy hyvin”. Tarkoituksenaan Rä- 
säsellä on erikoistua nykyiseen 
työhönsä ja suorittaa robotin 
käyttäjän tutkinto. Ohjeeksi 
nuorille peruskoulun jälkeistä 
opiskelupaikkaa pohtiville Räsä-
nen antaa asioihin perehtymi- 
sen. ”Käykää tutustumassa alan 
yrityksiin yhdessä opettajien 
kanssa.” Jos käsillä tekeminen ja 
työllistyminen kiinnostaa, kan- 
nattaa pitää ala mielessä.

” Käykää tutustumassa alan yrityksiin 
yhdessä opettajien kanssa. ”

Rohkeasti työuran alkuun ja uralla eteenpäin 
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Outotec Turula Oy Outokum-
mussa työllistää 150 henkeä, 
ollen yksi alueen kiistattomia 
vetureita. Markus Mutanen on 
työskennellyt tehtaalla vuodes- 
ta 1990. Outotecille Markus tuli 
suoraan Outokummun ammat-
tiopistosta, suoritettuaan kol- 
mivuotisen koneistajan tutkin-
non. Asepalveluksen jälkeen 
Mutanen kiinnostui opiskele-
maan lisää ja kävi koneistajan 
tutkinnon päälle nelivuotisen 
insinöörin tutkinnon, ollen sa-
malla käytännössä kaikki har-
joittelut ja lomat töissä Outo-
tecillä. ”Yritys tuki lisäopintojani 
erittäin joustavasti”, Mutanen 
muistelee. Kiinnostus metal-
lialan opinnoista lähti, samoin 
kuin monelle muullekin alan 
osaajalle tyypillisesti, jo poika-

vuosien moponrassailuista ja 
ylipäätään käsillä tekemisestä. 

Insinöörinopintojen jälkeen Mu-
tanen keskittyi suunnittelutöi-
hin ja nopeasti työt Turulan 
tehtaalla ja maakunnan alueel-
la laajenivat reissuiksi ympäri 
maailmaa. Seurasi jakso, jossa 
Mutanen työskenteli Outotecin 
eri projekteissa ympäri maail-
maa ja samalla omat verkostot 
laajenivat valtavasti. Vuonna 
2007 hän siirtyi jälleen Turulan 
tehtaalle tuotantopäälliköksi, 
jossa hänen erityisenä paino-
pistealueenaan oli prosessikehi-
tys ja loppuvaiheessa Outotecin 
oman järjestelmäuudistuksen 
läpivienti. Vuodesta 2014 Muta-
nen on toiminut Outotec Turu-
lan tehtaanjohtajana. 

Suuren talon etuina Markus 
Mutanen pitää ehdottomasti 
mahdollisuuksia, joita esimer- 
kiksi Outotec tarjoaa joka puo- 
lella maapalloa. Omaa erityis-
ammattitaitoa on mahdollista 
kehittää lähes loputtomasti. 
”Kun oma motivaatio on kunnos- 
sa, ei ole väliä hakeutuuko ural-
laan ylöspäin vai tahtooko kehit-
tää omaa ammattitaitoaan ja 
syventää osaamistaan. Motivaa-
tio ja asenne on kaikkein tärkein 
asia, kaikki muu on käytännössä 
kaupunkilaisjärjellä sovelletta- 
vissa. Olkaa uteliaita oppimaan 
lisää, siitä se lähtee.”

” Kiinnostus metallialan opinnoista lähti 
jo poikavuosien moponrassailuista 

ja käsillä tekemisestä. ”
Sorvarista tehtaanjohtajaksi
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Parelco Oy Kesälahdella valmis- 
taa teräsrakenteisia mastoja, 
antenneja sekä muita erikois-
rakenteita. Sami Suutarinen on 
työskennellyt yrityksessä jo pian 
20 vuotta. Mistä sitten pitkä 
ura metallin parissa lähti liik-
keelle. ”Se on varmaan se käsillä 
tekeminen, näkee valmiin tuot-
teen ja näkee mitä saa aikaisek-
si. Metallissa on eri ominaisuuk-
sia, se taipuu ja muokkautuu, 
niin siinähän sitä ihmeteltävää 
riittää.” 

Suutarinen aloitti uransa 1986 
Savonlinnan ammattiopistosta, 
josta valmistuttuaan hän pääsi 
töihin paikalliseen sorvaamoon 
hankkimaan työkokemusta. Ase- 
palveluksen suorittamisen jäl-
keen oli päällä pahin lama-aika, 

eikä töitä löytynyt muutamaan 
kuukauteen. Kun Parelcolla sit- 
ten tarvittiin osaavaa metalli- 
miestä, pääsi Suutarinen näyt-
tämään kyntensä. ”Täällä työteh- 
täviä on mastojen kasauksesta 
hitsaukseen ja osanvalmistuk-
sesta kuormien purkuun. Hyvin 
monipuolista. Sorvaamossa kun 
jouduit päivät pitkät tekemään 
vain samaa hommaa, niin tämä 
on minulle unelmatyö, kun saa 
joka päivä vaihtelua tehtäviin.” 
Työnantajan suoraselkäisyys ja 
reiluus saa myös kiitosta, ”Töitä 
on onneksi täällä ollut ja minus-
ta on sikäli hyvä, että porukkaa 
ei lomauteta — täällä irtisano-
taan jos sanotaan.”

Metallialan kiinnostavuuden 
nostamiseksi Suutarinen pe- 

räänkuuluttaa alan esilletuo- 
mista. ”Kyllä täällä pitäisi käyt-
tää nuoria katsomassa mitä 
tämä työ oikeasti on. Ja opetta-
jien kiinnostuksen mukaanhan 
tämä menee, ellei opettajia kiin- 
nosta, ei se innostus oppilai- 
siinkaan voi tarttua.” Alan hyvä 
palkkaus ja mielenkiintoiset työ- 
tehtävät ovat asioita, joista Suu-
tarinen arvelee nuorten olevan 
kiinnostuneita. ”Metalliala on 
hyvin palkattua ja tulevaisuus 
on hyvä. Suomessa on osaa-
mista kädentaidoista aina avar-
uustekniikkaan asti.”

” Suomessa on osaamista kädentaidoista 
aina avaruustekniikkaan asti. ”

Metallin monipuoliset työtehtävät
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CNC-koneistajana SSG-Sahalalla 
Heinävaarassa työskentelevä Mik- 
ko Kuosmanen päätyi metalli- 
alalle koulussa järjestetyn tee- 
mapäivän innostamana. ”Ei tämä 
mikään kutsumus ollut mutta 
vaikutti vain siinä vaiheessa elä- 
mää mielenkiintoiselta.” Kun op-
pia ja kokemusta, kohta 20 vuot-
ta alan töitä tehneenä, kertyi 
enemmän, on ala tuntunut yhä 
enemmän omalta. Eri yrityksissä 
työskennellyt Kuosmanen on vaih- 
tanut työpaikkaa pitkälti työteh- 
tävien mukaan. ”Tässä hommassa 
kun itse tahtoo kehittyä, on mah-
dollisuuksia vaikka kuinka paljon.”

Varkaudessa työskennellyt Kuos- 
manen sattui tapaamaan tytön 
Joensuusta ja pian muutto Poh- 
jois-Karjalaan tuli ajankohtaisek- 
si. ”Varkaudessa pääpaikkaansa 

pitävä Sahala oli yritysenä tuttu 
ja kun Joensuun kupeessa Hei- 
nävaarassa sattui olemaan pesti 
avoinna, otin ja muutin tänne 
— naisen perässä.” Työpaikan 
vaihtaminen alan sisällä on Kuos- 
masen mukaan helppoa ja se 
monipuolistaa omaa tekemistä. 
Eri yrityksissä tehdään asioita eri 
tavalla ja hieman eri valossa. 

Yläkoululaisille Kuosmanen tah- 
too nostaa esille tietotekniikan 
suuren osuuden nyky päivän 
metalliteollisuudessa. ”Tässä mi- 
nun hommassa esimerkiksi päivä 
saattaa kulua puoliksi tietoko- 
neella ja puoliksi työstökoneel- 
la. Tietokoneella on osattava oh- 
jelmoida CNC-koneita ja näid-
en 3D-ohjelmien kanssa ei var-
maan koskaan opi täydellisek-
si. Joka päivä oppii uutta.” Alan 

palkkatasoa Kuosmanen kuvailee 
keskitasoiseksi, kun asia suhteu- 
tetaan koulutukseen. ”Ei tänne 
palkan takia kannata pelkäs- 
tään tulla, vaikka ei siinäkään 
valittamista ole. Kyllä työteh- 
tävät on se, mikä mahdollistaa 
mielekkään tekemisen.” Tulevai- 
suudessa Kuosmanen näkee tie- 
totekniikan ja teknologian lisään- 
tymisen vuosi vuodelta. ”Pit- 
kälti nämä työtehtävät tulevai- 
suudessa tulevat olemaan koneid-
en valvontaa. Teknologia on hans- 
kattava.”

” Kun itse tahtoo kehittyä, 
on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. ”

Ohjelmointiosaamisella siistiin sisätyöhön
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