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100 vuotta ammatillista koulutusta ja harjoittelijoita Boschilla 
 
Bosch kouluttaa, aktivoi ja osallistaa läpi työuran 
   
• 100 vuotta harjoittelijoita ja yli 100 000 koulutettua opiskelijaa: Bosch on edelläkävijä 

koulutusta tarjoavana yhtiönä. 
• Suomessa tehdään kiinteää oppilaitosyhteistyötä.  
• Koulutuskeskukset tarjoavat myös täydennyskoulutusta alan ammattilaisille. 
 
Robert Bosch aloitti ammatillisen koulutuksen 
tarjoamisen sata vuotta sitten, huhtikuussa 
1913. Yhtiö alkoi itse kouluttaa työntekijöitä 
verstaillaan laadun takaamiseksi ja oli näin 
edelläkävijä siinäkin suhteessa. 
 
Stuttgartissa 100 vuotta sitten aloitettu konsepti 
on laajentunut menestyksekkäästi: 
koulutusohjelmia on sittemmin käynnistetty yli 
20 maassa, ja kiinnostus niitä kohtaan on 
kasvussa. Jo yli 100 000 nuorta on kehittänyt 
ammattiosaamistaan Boschin johdolla. Tällä 
hetkellä yli 6 500 nuorta ympäri maailmaa 
opiskelee Boschin ammatillisissa koulutusohjelmissa. Uusimmat koulutuskeskukset ovat 
nousseet Vietnamiin ja Thaimaahan. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua myös 
kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua toisen maan 
työkulttuuriin ja saada kokemusta toimia osana kansainvälistä tiimiä. 
Koulutuksen tarjoaminen koetaan yhtiössä olennaiseksi osaksi sen sosiaalista vastuuta. 
 
Suomessa kiinteää oppilaitosyhteistyötä 
 

Suomessa varsinainen ammatillinen koulutus 
on oppilaitosten vastuulla, mutta Bosch tekee 
tiivistä oppilaitosyhteistyötä heidän kanssaan. 
Autoteknologian saralla Boschilla on Suomessa 
kymmenen kummikoulua, joiden kanssa 
tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja jotka toimivat 
tukikohtina Boschin maakunnissa pitämille 
koulutuksille. Lisäksi yhtiö järjestää muun 
muassa opettajaseminaareja ja uusinta diesel- 
ja korjaamotekniikkaa esitteleviä korjaamoiltoja 
ja tarjoaa vuosiveloituksettomia ohjelmistoja, 
erikoisalennuksia laitteista ja käyttöoikeuden 
Boschin tietopankkiin. 

 
Koulutusta läpi uran 
 
Boschin huipputeknologiaa sisältävät koulutuskeskukset tarjoavat myös täydennyskoulutusta 
alan ammattilaisille. Suomessa Boschin koulutuskeskuksessa järjestetään muun muassa 
viimeisimpään autotekniikkaan sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin liittyviä koulutuksia.   



 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 
Boschilla on lukuisia muitakin tapoja aktivoida ja haastaa opiskelijoita. Yhtiö 
tukee esimerkiksi yliopistojoukkueita, jotka osallistuvat Formula Student -
kilpailuun. Yhteensä 36 joukkuetta eri puolilta maailmaa saa mahdollisuuden 
testata suunnittelemiaan ajoneuvoja ja vaihtaa ajatuksia insinöörien ja 
asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Bosch järjestää osallistujille erilaisia työpajoja 
ja antaa heidän käyttöönsä taloudellisia resursseja, moottoriurheilun 
komponentteja ja mittalaitteita. 
 
Lisätiedot: Robert Bosch Oy, viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh.050 5450 548, 
niina.haasola@fi.bosch.com 
 
Bosch-‐konserni	  on	  maailman	  johtavia	  teknologiatuotteiden	  ja	  palvelujen	  toimittajia.	  Ajoneuvotekniikkaa,	  energia-‐	  ja	  
rakennustekniikkaa,	  teollisuustekniikkaa	  ja	  kulutustarvikkeita	  valmistavan	  konsernin	  vuoden	  2012	  liikevaihto	  oli	  52,5	  
miljardia	  euroa,	  ja	  sen	  palveluksessa	  oli	  yli	  306	  000	  työntekijää.	  Vuoden	  2013	  alusta	  lähtien	  konsernin	  toiminta	  on	  jaettu	  
neljään	  liiketoiminta-‐alueeseen:	  Automotive	  Technology,	  Industrial	  Technology,	  Consumer	  Goods	  ja	  Energy	  and	  Building	  
Technology.	  Konserni	  käsittää	  Robert	  Bosch	  GmbH:n	  sekä	  sen	  runsaat	  360	  tytäryhtiötä	  yli	  50	  maassa.	  Myynti-‐	  ja	  
palveluyhteistyökumppanit	  mukaan	  lukien	  Bosch	  on	  edustettuna	  noin	  150	  maassa.	  Tämä	  maailmanlaajuinen	  kehitys-‐,	  
tuotanto-‐	  ja	  myyntiverkosto	  on	  Boschin	  jatkuvan	  kasvun	  perusta.	  Bosch	  käytti	  vuonna	  2012	  tutkimus-‐	  ja	  
tuotekehitystoimintaan	  noin	  4,8	  miljardia	  euroa	  ja	  teki	  maailmanlaajuisesti	  lähes	  4	  800	  patenttihakemusta.	  Bosch-‐konsernin	  
tuotteet	  ja	  palvelut	  ovat	  elämänlaatua	  parantavia	  innovatiivisia,	  hyödyllisiä	  ja	  innostavia	  ratkaisuja	  –	  tekniikkaa,	  joka	  on	  
”Invented	  for	  life”.	  
	  
Robert	  Bosch	  (1861–1942)	  perusti	  yhtiön	  Stuttgartissa	  vuonna	  1886	  hienomekaniikan	  ja	  sähkötekniikan	  korjaamoksi.	  
Bosch-‐yhtymän	  yrittäjänvapaus	  perustuu	  poikkeukselliseen	  omistusrakenteeseen,	  joka	  mahdollistaa	  pitkän	  aikavälin	  
suunnittelun	  ja	  yhtiön	  tulevaisuuden	  turvaamisen	  kannalta	  tärkeiden	  investointien	  tekemisen	  hyvissä	  ajoin.	  92	  prosenttia	  
Robert	  Bosch	  GmbH:n	  pääomasta	  omistaa	  yleishyödyllinen	  säätiö,	  Robert	  Bosch	  Stiftung.	  Yritystoiminnan	  
omistajuustoiminnoista	  huolehtii	  äänivaltaa	  käyttävä	  Robert	  Bosch	  Industrietreuhand	  KG.	  Loput	  osakkeet	  ovat	  Boschin	  
perheen	  ja	  Robert	  Bosch	  GmbH:n	  omistuksessa.	  
 
	  
Lisätietoja:	  http://www.bosch.fi,	  http://www.bosch-‐press.com.	  	  
 


