JATKOKOULUTUSTA JA KILPAILUKYKYÄ OPPISOPIMUKSELLA
Kauhajokisen Anttilan Metallin
yrittäjälle Juha Anttilalle löytyi oma ala
heti peruskoulun jälkeen. Puuala on
ollut vahvana suvussa, mutta metalli vei
voiton. Kone- ja metallialan
perustutkinnon opiskelut sujuivat
mallikkaasti Suupohjan ammattiinstituutissa ja kesien työharjoittelut
toivat ensimmäiset työpaikat oman alan
yrityksissä. Oppeja pääsi soveltamaan
heti käytännössä.
Oman yrityksen perustaminen alkoi
pian kiinnostaa.
-Kai se oli hulluutta, hymähtää Juha
kysyttäessä, miksi lähti omaa yritystä
Yrittäminen on ollut hyvä vaihtoehto Juha Anttilalle.
pystyttämään, mutta jatkaa oman
komennon ja vastuun kiehtoneen. Armeijassa tullut ”päähänpisto” oman hallin pystyttämisestä käynnisti
vuonna 2009 rakennustyöt ja 2010 toukokuussa upouuteen halliin saatiin ensimmäiset tilaukset.
Tavoitteena oli aluksi ainakin lisäansion tavoittelu työn ohessa. Melko kauan Juha teki palkkatöitä ja pyöritti
omaa yritystä samaan aikaan, ennen kuin siirtyi täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Vaikka intoa ja taitoa piisaa, ei
yrityksen perustaminen ole aina ruusuilla tanssimista. Juha on todennut saman kuin monet muutkin, oman
metallipajan perustamisen jälkeen menee ainakin kolmisen vuotta ennen kuin voi nostaa itselleen palkkaa.
Tämän vuoksi Juhan kokemuksen mukaan yrityksen aloittaminen kannattaa ajoittaa liukuvasti palkkatyön
kanssa, ellei halua ottaa heti lainaa.
Työssään Juha tekee alihankintatöitä, koneiden ja laitteiden korjauksia ym. Nyt on alkanut tulla jonkin verran
myös erilaisia rakennustehtäviä. Juha huomasi selkeän tarpeen lisäkoulutukseen, että voisi palvella asiakkaita
paremmin.
- Hydrauliikka ja pneumatiikkatyöt lisääntyvät ja kehittyvät koko ajan. Hyvä koulutus näistä antaa valttikortin
omaan työhön. Vaikka hydrauliikka ja varsinkin ajoneuvohydrauliikan osaamista tarvitaan koko ajan enemmän,
alan koulutusta on vaikea löytää mistään päin Suomea.
Aluksi oli tarkoitus lähteä opiskelemaan lisäkoulutuksella vain juuri näitä haluttuja aiheita,
mutta koneistajan ammattitutkinnon suorittaminen antaa kattavamman kuvan, ja syventää
myös muita osaamisen osa-alueita. Oppisopimuksen kautta Juha pääsi mukaan
oppilaitoksessa järjestettyihin erikoiskoulutuksiin, joka on ollut todella
hyödyllistä jatkoa ajatellen.

Oppisopimuksen etuna on joustava tuettu koulutus, johon yrittäjänkin on helppo hypätä mukaan. Yrityksen
tarpeet pyritään ottamaan huomioon, ettei tyhjäkäyntiä pääsisi tulemaan. Kun töissä on hiljaisempaa, voi
panostaa opiskeluun. Parasta antia Juhan mukaan on verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa.
-Ei kannata kadehtia toisen menestystä, vaan ottaa opiksi, ja pysyä kaverina - tällöin hyötyvät kummatkin
osapuolet.
Yrittäjän oppisopimus ei edellytä harjoittelua toisissa yrityksissä, jos omasta firmasta löytyy tutkintoon
vaadittavia tehtäviä. Oppisopimus mahdollistaa kuitenkin Juhalle harjoittelujaksoja isommissa yrityksissä.
Sopivien harjoittelupaikkojen löytäminen oli hiukan haasteellista, mutta oman verkoston kautta sopivat paikat
löytyivät. Toisissa yrityksissä työskentely antaa realistisen kokonaiskäsityksen asioista, ja oikeasti oppii kun osaa
ottaa tietoa vastaan. Yksityisyrittämiseen verrattuna on välillä mukavaa, kun yhdessä voi miettiä miten
ongelmista selvitään.
-Töitä on ollut hyvin, ja koulutuksen myötä työt varmasti lisääntyvät ja monipuolistuvat. Yrittäjänä on kaiken
kaikkiaan mukava olla.
Oma tahto on Juhan mukaan tärkein oppimisedellytys niin oppilaitoksissa kuin oppisopimusopiskelussakin.
Kotona istuessa ei opiskelusta saa ainakaan mitään irti.

