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Oppilaitoksen päärakennus                   Tokyo Auto Salon 2019 kunniakirja 
NATS (www.nats.ac.jp) on yksi tunnetumpia ja arvostetumpia autoalan oppilaitoksia Japanissa. Tämä 
yksityinen ammattioppilaitos on perustettu vuonna 1989 ja se sijaitsee Chiban alueella Naritassa. 
Opiskeluvuosi maksaa opiskelijalle 1 300 000 jeniä (noin 10809 euroa). Sen lisäksi on hankittava oppikirjat, 
koulupuku ja maksettava asumiskulut (koululla on myös asuntola). 
 
Oppilaitoksessa on mahdollista opiskella neljää eri suuntausta. Kaikille tarjottavan kahden vuoden 
mekaanikko-opiskelujen jälkeen on mahdollista valita myös joko tuunaaminen (1 vuosi), korjaus ja 
diagnostiikka (2 vuotta) tai moottoriurheilulinja (1 vuosi). Tulovaatimuksena on toisen asteen koulutus 
(high school) ja opiskelijat ovat yleensä 18–21-vuotiaita. Nykyisin opiskelijoita on noin 800 ja 
opetushenkilökuntaa 50–60. Ryhmäkoot ovat isoja (40–60 opiskelijaa), moottoriurheilulinjalta valmistuu 
vuosittain noin 30 opiskelijaa. 

 

         
Valmistautuminen kilpailuihin         Tuunausta                      Moottoriurheilu 

http://www.nats.ac.jp/


Japanissa on yhteensä noin 60 tämänkaltaista autoalan oppilaitosta. Monet oppilaitokset kärsivät nykyisin 
opiskelijapulasta. Kannattavuuden näkökulmasta opiskelijoiden minimimäärä ei saisi jäädä alle 300. Myös 
NATS peilaa hyvin japanilaisen yhteiskunnan kehityssuunta: vielä viisi vuotta sitten opiskelijoita oli tuhat. 
Syntyvyyden pieneneminen ja nuorten vähentynyt kiinnostus opiskella käytännön ammattia aiheuttavat 
työelämälle haasteita. Joka vuosi valmistuu koulusta parisataa opiskelijaa, työvoimatarve on kuitenkin noin 
kaksi kertaa enemmän. Opiskelijat työllistyvät siis hyvin. Koulua tukee noin 100 yritystä mm Toyota, 
Mitsubishi, Honda jne. Koululla on jopa 417 opetusautoa, monia työsaleja sekä oma rata. 

 
 
Japanilainen kouluvuosi alkaa huhtikuussa. Elokuu on kesälomakuukausi ja joulukuun lopussa on myös 
kahden viikon loma. Varsinaista työharjoittelua ei tunneta, vaan opiskelijat käyvät opiskelun 
loppuvaiheessa parin viikon tutustumisjaksolla yrityksissä. Opiskeluun kuuluu japanilaisen kulttuurin 
mukaan tapakasvatus ja työhakukoulutus. Kaikki joutuvat osallistumaan kansalliseen tenttiin. 
 
Mikä on NATSin menestymisen salaisuus? Hyvä maine on saavutettu valmistuneiden hyvän ammattitason, 
kilpailumenestyksen ja yritysyhteistyön kautta. Kansainväliset autoalan messut Tokyo Auto Salon 
(https://10times.com/tokyo-auto-salon) järjestetään vuosittain tammikuussa ja oppilaitoksen opiskelijat 
ovat osallistuneet siihen hyvällä menestyksellä. Koulussa tarjottava moottoriurheilupolku on ainoa sellainen 
Japanissa. Koulussa on hyvät fasiliteetit ja myöskin mainio sijainti Tokion ja kansainvälisen Naritan 
lentoaseman naapurustossa. 
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