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Käytetyt termit ja lyhenteet 

AMK Ammattikorkeakoulu. 

EQF European Qualifications Framework. Eurooppalainen tut-

kintojen ja osaamisen viitekehys. 

Kompetenssi Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia. Yksilön 

tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssi 

kuvaa kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. 

NQF National Qualifications Framework. Kansallisen tutkintojen 

ja osaamisen viitekehys. 

OP Opintopiste. Opintojen mitoituksen peruste korkeakou-

lussa. 

OSP Osaamispiste. Perustutkintojen ja tutkinnon osien laajuus 

ammatillisessa peruskoulutuksessa määräytyy osaamisen 

laajuuden mukaan osaamispisteinä. 

SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Sedu Koulutuskeskus Sedu. Seinäjoen seudun toisen asteen op-

pilaitos. 

SILTA-opinnot SeAMKin opinnot, joita on mahdollisuus suorittaa toisen 

asteen opintojen yhteydessä. Sedun ja SeAMKin yhteistyö. 

Nämä opinnot helpottavat opiskelijan väylää korkeakou-

luun. 

YTO Yhteiset tutkinnon osat, jotka sisältyvät kaikkiin ammatilli-

siin perustutkintoihin. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennusalan perustutkinnon sekä 

lukiokoulutuksen aikana saatuja opiskeluvalmiuksia ja niiden eroavaisuuksia haet-

taessa opiskelemaan rakennustekniikkaa korkea-asteelle. 

Opiskelu- ja oppimisvalmius ei ole käsitteenä staattinen, vaan muuttuu kehittyvässä 

yhteiskunnassa ajan myötä. Tässä työssä opiskeluvalmiuksia tutkitaan toisen as-

teen oppilaitoksien asettamien tavoitteiden kautta. 

Tässä opinnäytetyössä myös esitellään kaksi hanketta, joiden tarkoituksena on tu-

kea siirtymävaihetta toisen asteen koulutuksista ammattikorkeakouluun. Näiden ni-

velvaiheen opintojen tarkoitus on helpottaa siirtymistä jatko-opintoihin ja lisätä nii-

den mielekkyyttä. 

Valmiuksia tutkittiin kyselytutkimuksella, joka kohdennettiin Seinäjoen ammattikor-

keakoulussa vuonna 2018 aloittaneille rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopis-

kelijoille. Toinen tutkimusosa toteutettiin haastattelulla Koulutuskeskus Sedun ra-

kennuspuolen opiskelijoille, jotka olivat olleet mukana siltaopinnoissa. Tämän haas-

tattelun tarkoitus oli laadullisesti selvittää, miten kyseiset opinnot olivat edistyneet ja 

oliko niistä ollut hyötyä. 

Tämä opinnäytetyö tehtiin omasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan. 



11 

 

 

2 RAKENNUSALAN OPINNOT AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

2.1 Rakennusmestari (AMK) 

Rakennusmestarit työskentelevät rakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Tehtäviin 

kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua sekä kustannuslaskentaa. 

Rakennusmestareita työskentelee rakennusalan yrityksissä sekä kaupungeilla ja 

kunnilla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan ja säännösten tuntemusta, kustan-

nuslaskennan osaamista sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja. Seinäjoen ammattikor-

keakoulun rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniik-

kaan. (Opintopolku, [Viitattu 21.2.2019].) 

Opiskelija tutustuu rakenteiden toimintaan opiskelemalla mm. statiikkaa, lujuusop-

pia sekä betoni-, puu- ja teräsrakenteita. Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja opitaan 

parhaiten tekemällä. Ne tulevatkin tutuksi työharjoittelussa ja muissa käytännön pro-

jektitöissä. Opiskelija opiskelee esimerkiksi aikataulusuunnittelua ja työmaan oh-

jausta, rakentamistaloutta, työmaatekniikkaa sekä johtamista ja työlainsäädäntöä. 

Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat tärkeä osa koulutusta. (Opintopolku, 

[Viitattu 21.2.2019].) 

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopin-

noista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valitta-

vista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuo-

dessa. Perusopinnoissa keskitytään matematiikkaan ja luonnontieteisiin, kieliopin-

toihin sekä vuorovaikutustaitoihin. Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoeh-

don ammattiopinnoissa keskitytään aikataulusuunnitteluun ja työmaan ohjaukseen, 

rakentamistalouteen, työmaatekniikkaan, työmaa- ja työnsuunnitteluun, johtami-

seen, rakennetekniikkaan sekä tietotekniikan soveltamiseen. (Opinto-opas, [Viitattu 

21.2.2019].) 

Alla olevasta kuviosta (Kuvio 1.) selviää rakennusmestariopintojen rakenne ja opin-

tokokonaisuudet opintopisteinä. 
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Kuvio 1. Opintojen rakenne (rakennusmestari) (Opintopolku, [Viitattu 21.2.2019]). 
 

Rakennusmestarin kompetenssit. Kompetenssit jakautuvat alla oleviin ryhmiin ja 

ryhmistä selviää mitä opiskelijan oppimiseen sisältyy. 

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• olemassa olevan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön arvon ymmär-

tämisen 

• työturvallisuuden hallinnan rakentamisessa sekä ymmärtämään rakennus-

hankkeen ympäristövaikutukset. (Opinto-opas 2019a.) 

Rakennetekniseen osaamisen kuuluu, että opiskelija oppii 

• rakentamista ohjaavien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden tuntemi-

sen. 

• ymmärtämään rakennusfysiikan ja -kemian keskeiset ilmiöt 

• hallitsemaan rakennusmateriaalit ja niiden käytön 

perusopinnot 36 op

ammattiopinnot 109 op

vapaasti valittavat opinnot 5 op

harjoittelu 30 op

projektiopinnot 15 op

opinnäytetyö 15 op
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• tuntemaan talotekniset järjestelmät ja niiden vaikutuksen rakenteisiin, sekä 

ymmärtää pysyvien ja väliaikaisten rakenteiden staattisen toiminnan periaat-

teet. (Opinto-opas 2019a.) 

Rakentamisprosessiosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• hallitsemaan työmenetelmät, työmaasuunnittelun ja olosuhteet  

• hallitsemaan laadunohjausta, ajallista suunnittelua, kustannussuunnittelua, 

ohjausta, sekä hankintoja ja logistiikkaa 

• yhteensovittamaan talo- ja rakennustekniset työt 

• tuntemaan yleiset johtamisperiaatteet, hallitsemaan esimies- ja neuvottelu-

taitoja sekä sopimustekniikkaa ja työlainsäädäntöä. (Opinto-opas 2019a.) 

Korjausrakentamisen erityisosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• eri aikakausien rakennusten ja rakenteiden materiaalit 

• ymmärtämään rakenteet ja rakentamistavat 

• tuntemaan korjausrakentamisen prosessit ja tekniikat 

• ymmärtämään rakennuksen ja rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden ar-

viointiin vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään elinkaariajattelun. (Opinto-

opas 2019a.) 

2.2 Insinööri (AMK) 

Rakennusinsinöörit toimivat taloja rakennettaessa monenlaisissa tehtävissä, joista 

keskeisimpiä ovat erilaiset suunnittelu- ja johtotehtävät. Työnkuva ja tehtävänimike 

vaihtelevat ammatillisesta suuntautumisesta riippuen. Työpaikkoja on mm. insinöö-

ritoimistoissa, rakennusliikkeissä, kunnilla ja valtiolla. Ammatissa tarvitaan raken-

nustekniikan tuntemusta, suunnittelu-, ja organisointi- ja johtamistaitoja sekä ongel-

manratkaisutaitoja ja ryhmätyötaitoja. (Ammattinetti, [Viitattu 22.2.2019].) 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennusinsinöörikoulutuksessa suuntaudutaan 

talonrakennustekniikkaan. Opinnoissa opiskelija voi syventyä rakennesuunnitteluun 

tai tuotantotekniikkaan. Rakennesuunnittelussa opiskellaan mm. statiikkaa, lu-

juusoppia, rakennuksen kuormia ja jäykistämistä sekä betoni-, puu ja teräsrakentei-

den mitoittamista. Tuotantotekniikkaan opiskelija tutustuu opiskelemalla mm. aika-

taulusuunnittelua ja työmaanohjausta, kustannussuunnittelua, tarjouslaskentaa, 

työmaatekniikkaa, johtamista ja neuvottelutaitoa sekä yritystoimintaa. (Opintopolku, 

[Viitattu 22.2.2019].) 

Perusopinnoissa keskitytään insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuo-

rovaikutustaitoihin. Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon ammat-

tiopinnoissa keskitytään rakennesuunnitteluun sekä rakennustuotantoon. Vuorovai-

kutus- ja johtamistaidot ovat rakennusinsinööreille tärkeitä. Niitä opitaan mm. pro-

jektitöissä tai harjoittelussa rakennustyömaalla, suunnittelutoimistossa, rakennus-

tuoteteollisuudessa tai alan myyntitehtävissä. (Opintopolku, [Viitattu 22.2.2019].) 

Alla olevasta kuviosta (Kuvio 2.) selviää insinööriopintojen rakenne ja opintokoko-

naisuudet opintopisteinä. 

 

Kuvio 2. Opintojen rakenne (insinööri) (Opintopolku, [Viitattu 22.2.2019]). 

perusopinnot 48 op

ammattiopinnot 127 op

vapaasti valittavat opinnot 10 op

harjoittelu 30 op

projektiopinnot 10op

opinnäytetyö 15 op
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Insinöörin kompetenssit. Kompetenssit jakautuvat alla oleviin ryhmiin ja ryhmistä 

selviää mitä opiskelijan oppimiseen sisältyy. 

Ympäristövastuu- ja elinkaariosaamiseen rakentamisessa kuuluu, että opiskelija op-

pii 

• tuntemaan elinkaaritekniikan käsitteet ja merkityksen rakennusalalla 

• rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutukset ja niiden määrittely-

periaatteet 

• käyttöikämitoituksen sekä hallitsemaan kiinteistön ylläpidon ja käyttötalou-

den. (Opinto-opas 2019b.) 

Rakenteiden suunnitteluosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• rakenteiden staattisen toiminnan mallintamisen 

• talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun eri materiaaleilla 

• korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät sekä tuntee rakennusfysi-

kaaliset ja -kemialliset ilmiöt ja ottamaan ne huomioon suunnittelussa. 

(Opinto-opas 2019b.) 

Rakentamisprosessiosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttamisen 

• urakoinnin ja johtamisen menetelmät ja käytännöt 

• tunnistamaan asiakastarpeet ja ottamaan ne huomioon 

• hallitsemaan tuotannonohjauksen sekä ottamaan huomioon lämpö-, vesi-, il-

mastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutukset 

• rakentamisen laatu- ja turvallisuustekniikan. (Opinto-opas 2019b.) 

Rakennusalan kustannusosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• rakennushankkeen kustannushallinnan 
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• ymmärtämään kustannusten muodostumisen sekä tuntemaan yritystalou-

den. (Opinto-opas 2019b.) 

Korjausrakentamisen erityisosaamiseen kuuluu, että opiskelija oppii 

• ymmärtämään rakennusten käyttöarvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset 

arvot 

• ymmärtämään rakennussuojelun mahdollisuudet 

• tuntemaan eri aikakausien rakennusten materiaalit, rakenteet ja rakentamis-

tavat. 

• ymmärtämään rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikut-

tavat tekijät ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavat sekä korjausra-

kentamisen prosessit ja tekniikat. (Opinto-opas 2019b.) 
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3 RAKENNUSALAN AMMATILLINEN KOULUTUS 

3.1 Ammattialan kuvaus 

Rakennusalaan kuuluvat rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen toi-

minta, kuten suunnittelu, rakentaminen ja materiaalituotetoimitukset sekä rakenne-

tun ympäristön kunnossapito. Koko kiinteistö- ja rakennusklusteriin kuuluvat talon-

rakennuksen sekä maa- ja vesirakentamisen lisäksi tekniikan lisäksi kiinteistö- ja 

talotekniikka-alat sekä materiaalituoteteollisuus. (Sedu 2015, 1.) 

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja ra-

kennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltover-

kon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. 

Rakennusalan ammattilaiset toteuttavat yhteiskunnan eri alueilta tulevia rakennetun 

ympäristön muutostarpeita. (Sedu 2015, 1.) 

Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristö-

oloissa. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein ras-

kaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyy-

sistä kuntoa. (Sedu 2015, 1.) 

Rakentajalta edellytetään jokaisessa rakennusvaiheessa työmenetelmien hallintaa, 

työvälineiden käyttötaitoa ja rakennusmateriaalien tuntemista. Nykypäivän rakenta-

jilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla. Monet erikoisteh-

tävät, joista esimerkkinä voidaan mainita rakennusten entisöintityöt, vaativat erityi-

sen korkeaa ammattitaitoa. (Sedu 2015, 1.) 

3.2 Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 

Rakennusalan perustutkinnon suorittaneelle muodostuu monipuolinen ammattitaito. 

Tutkinnossa opiskelijalle kehittyy laatutietoisuus, oma-aloitteisuus sekä asiakaspal-

velu- ja yhteistyöhenkisyys. Opiskelija oppii soveltamaan saatuja taitoja ja tietoja 

vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Se myös kehittää opiskelijaa näkemään työnsä 
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osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja ottamaan huomioon lähialojen ammat-

tilaisten tehtävät omassa työssään. Rakennusalan ammattilainen oppii tekemään 

työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelemään materiaaleja 

huolellisesti ja taloudellisesti. Hän myös oppii suunnittelemaan työnsä piirustuksien 

avulla, tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä esittelemään ja arvioi-

maan omaa työtään. (Sedu 2015, 2.) 

Rakennusalan perustutkinnon suorittanut oppii tulkitsemaan sekä talonrakentami-

seen että maarakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän saa tarvittavat matemaattiset 

valmiudet mittaustöihin sekä rakennustyömaan laskentatehtäviin. Hän myös oppii 

rakennusfysiikan perusteet, jotka ovat entistä tärkeämpiä korjausrakentamisen li-

sääntyessä. (Sedu 2015, 3.) 

Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä rakennusalan yrityksissä raken-

nusalan ammattilainen oppii toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteis-

työkykyisesti sekä ilmaisemaan näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. 

(Sedu 2015, 3.) 

Rakennusalan perustutkinnon suorittanut oppii ottamaan erityisen tarkkaan huomi-

oon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Rakennusala on työturvallisuu-

deltaan vaarallinen toimiala ja turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava 

työturvallisuuskulttuuri on vasta kehittymässä. (Sedu 2015, 3.) 

Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää rakentajilta uusia tietoja esimerkiksi 

eri materiaalien ominaisuuksista. Rakennusalan ammattilaisen oppii vastaamaan 

asiakkaan kysymyksiin materiaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen 

yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista. (Sedu 2015, 3.) 

Rakennusalalla on hyvä osata käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan 

tilanteessa, jossa kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä säh-

köisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköi-

nen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä. (Sedu 

2015, 3.) 



19 

 

 

Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. 

Kansainvälisen rakentajan taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kult-

tuurin ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan 

hallinta oman ammatin lisäksi. (Sedu 2015, 3.) 

Perustutkinnon suorittaneelle muodostuu alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistu-

neempi osaaminen talonrakennuksesta, maarakennuksesta, maanrakennusko-

neenkuljetuksesta tai kivirakentamisessa. Perustutkinnon suorittaneelle muodostuu 

hyvät valmiudet kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatu-

aan. (Sedu 2015, 3.) 

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut talonrakentaja oppii tekemään talonra-

kennustyömaan perustusvaiheen työt, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runko-

työt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Talonrakentaja oppii käyt-

tämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Ta-

lonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, 

betonointiin, teräsrakentamiseen, korjausrakentamiseen, kivirakentamiseen, hirsi-

rakentamiseen, mittaustöihin tai rakennusalan moniosaajaksi. (Sedu 2015, 3.) 

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia 

yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi 

ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-

opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten ja persoonallisuuden 

monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § 

(muutos 787/2014; Sedu 2015, 3-4.) 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammatti-

taitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arvi-

ointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehitty-

mistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä 

ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. (Sedu 2015, 4.) 
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3.3 Rakennusalan perustutkinto ja sen muodostuminen 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.) kerrotaan talonrakentajan perustutkinnon 

osista ja opiskeltavista ainekokonaisuuksista. 

Taulukko 1. Talonrakentajan perustutkinnon osat (Sedu 2015, 4-5). 

Pakolliset tutkinnon osat  75 osp 

Perustustyöt  25 osp 

Runkovaiheen työt 

  

 50 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat  60 osp 

Sisävalmistusvaiheen työt  15 osp 

Ulkoverhous- ja kattotyöt  15 osp 

Muuraus  15 osp 

Laatoitus  15 osp 

Raudoitus ja betonointi  15 osp 

Rappaus  15 osp 

Muottityöt  15 osp 

Teräsrakentaminen  15 osp 

Teräsohutlevyrakentaminen  15 osp 

Hirsirakentaminen  15 osp 

Korjausrakentaminen  15 osp 

Telinerakentaminen  15 osp 
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Ikkunatyöt  15 osp 

Vesirakentaminen  15 osp 

Vedeneristys  15 osp 

Paikallisesti tarjottava tut-

kinnon osa 

 15 osp 

Puuelementtirakentaminen  15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat  35 osp 

Tutkinnon osat  19 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat  16 osp 

Vapaasti valittavat tutkin-

non osat  

 10 osp 

Sisävalmistusvaiheen työt  5-10 osp 

Muuraus  5-10 osp 

Korjausrakentaminen  5-10 osp 

3.4 Yhteiset tutkinnon osat 

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisten 

tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa 

ja arkielämässä. Yhteisiin tutkinnon osiin eli YTO-opintoihin sisältyy sekä pakollisia 

että valinnaisia osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tun-

nustetaan pakollisten YTO-osa-alueiden osalta soveltuvin osin. (Sedu, [Viitattu 

21.2.2019].) 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen. Tavoitteet toteutussuunnitelman 

mukaan on lueteltu kuvion (Kuvio 3.) mukaan. 
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Kuvio 3. Matematiikka ja matematiikan soveltamisen tavoitteet (Sedu 2018a, 2). 

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelijalla on matemaattiset perusval-

miudet ratkaista arki- ja työelämän käytännön ongelmia matematiikkaa hyväksi 

käyttäen. Hän osaa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja oikeellisuutta. (Sedu 

2018a, 2.) 

Tutkinnon osan osa-alueessa kerrataan matematiikan keskeisiä käsitteitä ja mene-

telmiä, vahvistetaan laskuharjoituksin matematiikan perusvalmiuksia ja sovelletaan 

opittuja taitoja arkielämään ja omaan alaan liittyvien matemaattisten ongelmien rat-

kaisussa. (Sedu 2018a, 2.) 

Matematiikka ja matematiikan soveltamisen tutkinnon osan sisältöön toteutussuun-

nitelman mukaan kuuluu 

• peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys 

• kymmenjärjestelmä ja suuruusluokat 

• desimaali- ja murtoluvut 

• likiarvot 

• päättely 

tehdä laskutoimituksia ja 
mittayksiköiden 

muunnokset ja soveltaa 
talousmatematiikkaa oman 

alan ja arkielämän 
edellyttämässä laajuudessa

tehdä havaintoja ja 
päätelmiä kuvioiden ja 

kappaleiden geometrisista 
ominaisuuksista

käyttää loogista 
päättelykykyä, yhtälöitä ja 

tarvittavia teknisiä 
apuvälineitä 

matemaattisten ongelmien 
ratkaisemiseen

arvioida tulosten 
oikeellisuutta ja 

suuruusluokkaa sekä 
käytettyä 

ratkaisumenetelmää

arvioida oman alan 
matemaattista osaamistaan
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• verranto (suoraan ja kääntäen verrannollisuus) 

• prosenttilaskut 

• yksikkömuunnokset: litrat, metrit, grammat, ajan muunnokset, pinta-alat ja ti-

lavuudet 

• talousmatematiikan laskelmat: hinnan alennus ja korotus, palkkalaskenta, 

verotus (tulovero ja alv), korko (lainat ja talletukset) sekä alan tarpeiden mu-

kaan esim. katelaskenta 

• lausekkeet, yhtälöt 

• pinta-alat ja tilavuudet 

• tilastollisen aineiston lukeminen ja tulkinta, kuvaajan tekeminen ja tulkinta 

• tilastolliset tunnusluvut: keskiluvut, vaihteluväli, keskihajonta 

• laskimen ja tietoteknisten ohjelmien hyödyntäminen 

• tuloksen oikeellisuuden ja oman osaamisen arviointi. (Sedu 2018a, 2.) 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen. Tavoitteet toteutus-

suunnitelman mukaan lueteltu kuvion (Kuvio 4.) mukaan. 

 

Kuvio 4. Fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden soveltamisen tavoitteet (Sedu 
2018a, 8). 

tunnistaa keskeiset 
fysiikan käsitteet ja 

soveltaa niitä arki- ja 
työelämässä

huomioida kemialliset 
aineet ja niiden 

ominaisuudet työssään

arvioida oman alan 
fysiikan ja kemian 

osaamistaan 



24 

 

 

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa ottaa huomi-

oon fysiikan lainalaisuuksia ja kemian ilmiöitä arjessa ja työtehtävissään. Opiskelija 

tietää arjen ja alansa kannalta keskeiset vaaralliset kemikaalit ja fysiikan ilmiöt siten, 

että osaa tehdä työtä turvallisesti vaarantamatta omaa, muiden ja ympäristön tur-

vallisuutta. (Sedu 2018a, 8.) 

Tutkinnon osan osa-alueessa kerrataan fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä. So-

velletaan opittuja asioita arki- ja työelämän ilmiöihin. (Sedu 2018a, 8.) 

Fysiikan sisältöihin kuuluu 

• energia 

• sähköturvallisuus 

• sähköenergian kulutus ja hinta 

• aaltoliike: ääni, valo 

• lämmön siirtyminen 

• fysiikkaan liittyvät turvallisuusnäkökulmat. (Sedu 2018a, 8.) 

Lisäksi alakohtaisten tarpeiden mukaan esimerkiksi 

• mekaniikka 

• lämpöoppi 

• sähköoppi 

• säteily ja säteilyturvallisuus 

• ääni ja valo. (Sedu 2018a, 8.) 

Kemian sisältöihin kuuluu 

• tavallisimmat alakohtaiset alkuaineet, niiden kemialliset merkit ja ominaisuu-

det 
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• tavallisimmat arkielämän ja alakohtaiset kemialliset yhdisteet 

• happamuus ja emäksisyys (pH) 

• aineen rakenne ja sidokset alan tarpeen mukaan 

• alakohtaiset kemialliset reaktiot (palaminen, hapetus-pelkistys, hengitys, 

happo-emäs) 

• pitoisuudet alan tarpeen mukaan 

• liukeneminen, liukoisuus alan tarpeen mukaan 

• kemikaaliturvallisuus. (Sedu 2018a, 9.) 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi. Tavoitteet toteutussuunnitelman 

mukaan lueteltu kuvion (Kuvio 5.) mukaan. 

 

Kuvio 5. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi tavoitteet (Sedu 2018b, 2). 

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti, kirjalli-

sesti, sanattomasti ja audiovisuaalisesti erilaisissa muodollisissa ja epämuodolli-

sissa vuorovaikutustilanteissa työtehtävissään ja yhteiskunnassa sen aktiivisena jä-

senenä. Opiskelija tuntee alansa keskeiset tekstilajit ja mediat sekä hallitsee tiedon-

haun ammatissa toimimisen ja jatko-opintojen edellyttämillä tavoilla. Opiskelija osaa 

hyödyntää monilukutaitoaan sekä tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutukses-

saan ja oppimisessaan tietoyhteiskunnan edellyttämillä tavoilla. (Sedu 2018b, 2.) 

toimia 
tarkoituksenmukaisesti 

erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa

tulkita erilaisia tekstejä 
sekä hankkia ja arvioida 

tietoja eri lähteistä

tuottaa erilaisia tekstejä 
ja ilmaista tunteita, 

ajatuksia, mielipiteitä ja 
käsitteitä 
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Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi. Tavoite toteu-

tussuunnitelman mukaan on lueteltu kuvion (Kuvio 6.) mukaan. 

 

Kuvio 6. Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi tavoitteet 
(Sedu 2018b, 8). 

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija selviytyy tutuista tilanteista ruot-

sin kieltä käyttäen. (Sedu 2018b, 2.) 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti. Tavoite toteutussuunnitel-

man mukaan lueteltu kuvion (Kuvio 7.) mukaan. 

 

Kuvio 7. Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti tavoitteet (Sedu 
2018b, 11). 

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija osaa käyttää englannin kieltä 

työpaikan ja arkielämän tilanteissa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija osaa ottaa 

huomioon tilannekohtaisten tekijöiden vaikutuksen vuorovaikutukseen ja huomioi 

toiminnassaan erilaiset kulttuuritaustat. Opiskelija osaa hyödyntää eri englanninkie-

lisiä medioita ja ymmärtää kielen merkityksen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 

(Sedu 2018b, 11.) 

käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä 
vuorovaikutustilanteissa

käyttää vierasta kieltä 
erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa

hakea tietoa erilaisista 
vieraskielisistä lähteistä

toimia monikielisessä ja 
-kulttuurisessa 
ympäristössä
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4 LUKIOKOULUTUS 

4.1 Lukiokoulutuksen kuvaus 

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään luki-

oissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen 

järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla. (Lukio-

koulutus, [Viitattu 21.2.2019].) 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutes-

saan lyhentää tai pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä 

vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan piden-

nystä. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut 

oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurs-

sia, täyttyy. (Lukiokoulutus, [Viitattu 21.2.2019].) 

4.2 Ylioppilastutkinto 

Ylioppilastutkinto antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ylioppilastut-

kintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidin-

kielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta 

ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kie-

lessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Pakollisten kokeiden li-

säksi voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon saa kuulua 

vain yksi saman oppiaineen koe. (Ylioppilastutkinto, [Viitattu 21.2.2019].h) 

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä ai-

kaa kaikissa lukioissa. Tutkinto voidaan suorittaa hajautetusti, mutta se on suoritet-

tava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Pakolliset kokeet hyväksyt-

tävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tut-

kintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijan 

tulee suorittaa lukion oppimäärä ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista. 

Myös joillakin kansanopistoilla on oikeus antaa todistuksia lukion oppimäärän tai 



28 

 

 

sen osan suorittamisesta ja panna toimeen ylioppilastutkinto. (Ylioppilastutkinto, 

[Viitattu 21.2.2019].) 

4.3 Opetussuunnitelman sisältö 

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat alla olevan 

taulukon (Taulukko 2.) mukaan. 

Taulukko 2. Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sisältö (Lukio 2015, 
10). 

toiminta-ajatus ja arvopainotukset 

koulutuksen järjestäjän hyväksymä lukion tuntijako 

kieliohjelma 

toimintakulttuurin pääpiirteet 

opiskeluympäristöt ja menetelmät 

itsenäisen opiskelun periaatteet 

aihekokonaisuudet 

oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi 

tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain 

kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa 

yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen 

kanssa 

tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 

ohjaussuunnitelma 
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oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus 

kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 

opiskeluhuolto 

opiskelijan oppimisen arviointi 

toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 

4.4 Lukiokoulutuksen tehtävä 

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukio-

koulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tah-

dosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toi-

mia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioai-

kana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa kos-

kevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään 

elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsen-

tämään laaja-alaisia ilmiöitä. (Lukio 2015, 12.) 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiske-

lija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan 

sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyy-

teen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta 

tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. 

(Lukio 2015, 12.) 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opin-

tovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustu-

vaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan 

lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla 

näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja 

elinikäiseen oppimiseen. (Lukio 2015, 12.) 
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4.5 Opintojen rakenne 

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 

kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä val-

takunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (A 

942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventä-

vät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kurssei-

hin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtio-

neuvoston asetuksessa (A 942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina tarjottavia 

kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä 

kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valta-

kunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa 

määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja. (Lukio 2015, 17.) 

4.6 Opetuksen yleiset tavoitteet 

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) 

määriteltyjen lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, 

että opiskelijalla on mahdollisuus kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, 

hankkia muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä kartuttaa 

elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteet korostavat laaja-alaisen yleissivistyksen ja 

kokonaisuuksien ymmärtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulli-

seen ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. (Lukio 

2015, 34.) 

Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ihmisen toiminnan vaikutuksista ym-

päristön tilaan. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään kestävän elämäntavan vält-

tämättömyyden ja moniulotteisuuden. Opetus kannustaa opiskelijaa tunnistamaan 

ja käsittelemään eettisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja jännitteitä monista näkökulmista. 

Se rohkaisee opiskelijaa vaikuttamaan ja toimimaan nykyistä oikeudenmukaisem-

man, kestävämmän ja ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavan yhteiskunnan ja 

maailman puolesta. (Lukio 2015, 34.) 
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Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen ra-

kentamisesta myös oppiainerajat ylittäen. Opiskelija kehittää tiedonhankinta- ja so-

veltamistaitojaan sekä ongelmanratkaisutaitojaan. Opiskelija saa kokemuksia tutki-

vasta oppimisesta sekä osallisuudesta tieteen ja tutkimuksen tekoon. Opetus vah-

vistaa opiskelijan monilukutaitoa niin, että hän ymmärtää tieteen- ja taiteenaloille 

ominaista kieltä sekä osaa tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. Opiskelija tottuu arvi-

oimaan tiedon luotettavuutta. Lukio-opetuksessa arvostetaan ja tuodaan näkyväksi 

kieliä monipuolisesti. Opiskelija harjaantuu toimimaan sekä molemmilla kotimaisilla 

kielillä että vierailla kielillä. Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään 

tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vas-

tuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä. 

(Lukio 2015, 34.) 

Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla 

vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja. Opiskelussa saadaan kokemuksia ta-

voitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. Lukio-

opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja toimintaan 

sekä taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen. Fyysinen aktiivisuus ja terveelliset 

elämäntavat ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiksi. (Lukio 

2015, 34.) 

Lukioaikana opiskelijan oppimaan oppimisen taidot kehittyvät ja monipuolistuvat. 

Opiskelija oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan oppijana sekä luot-

tamaan mahdollisuuksiinsa oppia. Opiskelija ymmärtää sitoutumisen merkityksen 

oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen itseohjautuvuuttaan. Lukio-opetus auttaa opis-

kelijaa tunnistamaan hänelle sopivia opiskelustrategioita ja kehittymään niissä tai-

tavaksi. Lukioaikana opiskelijalle muodostuu vankka elinikäisen opiskelun taito ja 

tahto. (Lukio 2015, 34.) 

Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä ja ohjaa oman ainutlaatuisuuden ym-

märtämiseen ja arvostamiseen. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moni-

naisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetuk-

selle. Opetus antaa opiskelijalle koulutusmahdollisuuksista, yhteiskunnasta ja työ-

elämästä tietoja ja kokemuksia, joiden avulla hän osaa suunnitella omaa tulevai-

suuttaan, jatkokoulutustaan ja tulevaa ammattiaan. Opetus vahvistaa opiskelijoiden 
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yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan sekä tehdä 

opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia valintoja. (Lukio 2015, 35.) 

4.7 Matematiikka 

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyn-

tää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Sillä on merkittävä tai ratkaiseva rooli 

muun muassa tieteissä, teknologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuol-

lossa ja turvallisuudessa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiske-

lija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakentei-

siin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää 

laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. (Lukio 

2015, 129.) 

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja nii-

hin liittyvistä ongelmista. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opis-

kelijat työskentelevät yksin ja yhdessä. Opetustilanteet järjestetään siten, että ne 

herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja 

päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan 

matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajem-

piin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia ku-

via, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaatti-

sen tiedon esitysmuodosta toiseen. (Lukio 2015, 129.) 

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. 

Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti 

käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämi-

seen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin 

kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä. (Lukio 2015, 129.) 

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimi-

sen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa 

hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen 

laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä 
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sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä. Tärkeää on myös arvioida 

apuvälineiden hyödyllisyyttä ja käytön rajallisuutta. Edellä mainituista apuvälineistä 

käytetään jatkossa nimitystä tekniset apuvälineet. (Lukio 2015, 129.) 

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus. Matematiikan yhteisen opintokoko-

naisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan 

muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmi-

selle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteen-

alana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa ma-

tematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena se-

litettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtu-

mia ja tilanteita. (Lukio 2015, 130.) 

Matematiikan pitkä oppimäärä. Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen teh-

tävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät ma-

temaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän matematiikan opin-

noissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä 

sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös an-

tamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan 

kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tek-

niikassa. (Lukio 2015, 131.) 

Matematiikan lyhyt oppimäärä. Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen teh-

tävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja 

käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. Opetus pyrkii 

myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteis-

kunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä ja mo-

nissa eri tieteissä. (Lukio 2015, 136.) 

Matematiikan opetuksen tavoitteet. Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän ta-

voitteet ovat alla olevan vertailutaulukon (Taulukko 3.) mukaisesti. 

Taulukko 3. Matematiikan opetuksen tavoitteet vertailutaulukossa (Lukio 2015, 
131-136). 

Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä 
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osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväi-

sen elämän ja yhteiskunnallisen toimin-

nan apuvälineenä 

saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja 

tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn 

sekä oppii niiden kautta luottamaan 

omiin matemaattisiin kykyihinsä, tai-

toihinsa ja ajatteluunsa 

saa myönteisiä oppimiskokemuksia 

matematiikan parissa työskennelles-

sään, oppii luottamaan omiin ky-

kyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa ja 

rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja 

keksivään oppimiseen 

rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toi-

mintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä 

niiden kriittiseen arviointiin 

hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, 

taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittä-

vän pohjan jatko-opinnoille 

ymmärtää ja osaa käyttää matematii-

kan kieltä, kuten seuraamaan mate-

maattisen tiedon esittämistä, lukemaan 

matemaattista tekstiä, keskustelemaan 

matematiikasta, ja oppii arvostamaan 

esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen 

selkeyttä 

sisäistää matematiikan merkityksen vä-

lineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, 

selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyt-

tää johtopäätösten tekemisessä 

oppii näkemään matemaattisen tiedon 

loogisena rakenteena 

kehittää käsitystään matemaattisen tie-

don luonteesta ja sen loogisesta raken-

teesta  

kehittää lausekkeiden käsittely-, päät-

tely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 

harjaantuu vastaanottamaan ja analy-

soimaan viestimien matemaattisessa 

muodossa tarjoamaa informaatiota ja 

arvioimaan sen luotettavuutta 

harjaantuu käsittelemään tietoa mate-

matiikalle ominaisella tavalla, tottuu te-

kemään otaksumia, tutkimaan niiden oi-

keellisuutta ja laatimaan perusteluja 
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sekä arvioimaan perustelujen päte-

vyyttä ja tulosten yleistettävyyttä 

tutustuu matematiikan merkitykseen 

kulttuurin kehityksessä 

harjaantuu mallintamaan käytännön on-

gelmatilanteita ja hyödyntämään erilai-

sia ratkaisustrategioita 

osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja mal-

leja ajattelun apuna 

osaa käyttää tarkoituksenmukaisia ma-

temaattisia menetelmiä, teknisiä apuvä-

lineitä ja tietolähteitä. 

osaa käyttää tarkoituksenmukaisia ma-

temaattisia menetelmiä, teknisiä apuvä-

lineitä ja tietolähteitä. 

 

4.8 Fysiikka 

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailman-

kuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ym-

märtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskun-

nassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteel-

lisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa moni-

puolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenver-

taisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tule-

vaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen ke-

hittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus oh-

jaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. (Lukio 

2015, 152.) 

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja 

opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden 

aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoi-

den ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fy-

siikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa 
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luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ide-

ointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tut-

kimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. (Lukio 2015, 152.) 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus 

eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taito-

jen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma ko-

keellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä 

ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutki-

misen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten si-

sältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuuslainsäädän-

nön mukaisesti. (Lukio 2015, 152.) 

Fysiikan opetuksen tavoitteet. Fysiikan opetuksen tavoitteet alla olevan taulukon 

(Taulukko 4.) mukaisesti. 

Taulukko 4. Fysiikan opetuksen tavoitteet (Lukio 2015, 152). 

saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettami-

sessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden sovel-

tamisessa 

saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, 

kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä 

edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi  

osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa 

osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko 

tutkimusprosessia 

osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ilmiöiden 

kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen 
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osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tieto-

jensa avulla 

osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla 

jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja peri-

aatteiden avulla 

ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä ta-

poja tuottaa tietoa 

osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 

4.9 Kemia 

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maa-

ilmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtä-

mään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäris-

tössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opis-

kella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelle-

taan kemiaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuk-

sellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityk-

sestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen 

kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus 

ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. (Lu-

kio 2015, 157.) 

Kemian opetus tukee opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmär-

tämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso 

muodostavat loogisen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista 

ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen raken-

teen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja matemaat-

tisesti. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tie-

tojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja 
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merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mal-

lintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. (Lukio 

2015, 157.) 

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden 

havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksu-

mista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen 

hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja 

yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian 

opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltai-

sesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen kautta. Kokeellisessa työskentelyssä 

toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. (Lukio 2015, 

157.) 

Kemian opetuksen tavoitteet. Kemian opetuksen tavoitteet alla olevan taulukon 

(Taulukko 5.) mukaisesti. 

Taulukko 5. Kemian opetuksen tavoitteet (Lukio 2015, 157-158). 

saa ohjausta kemian osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettami-

sessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja kemian opiskelustrategioiden sovel-

tamisessa 

saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, 

kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä 

edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi  

osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti ja yhteistyössä 

muiden kanssa 

osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko 

tutkimusprosessia 

osaa käyttää erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä en-

nusteiden tekemisessä 
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osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti kemian tieto-

jensa avulla 

osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia kemialle ominaisilla tavoilla 

jäsentää käsitystään jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-

gian ilmiöistä kemian käsitteiden avulla 

ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä ta-

poja tuottaa tietoa 

osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteis-

kunnan kannalta 

4.10 Äidinkieli ja kirjallisuus 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kult-

tuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä 

oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa 

sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaiku-

tusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin 

tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja 

demokratiakasvatusta. (Lukio 2015, 40.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suulli-

sesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen 

ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- 

ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edel-

lyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat 

koostua sanoista, kuvista, äänistä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista 

symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriitti-

seen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. (Lukio 2015, 40.) 

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmär-

täminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen 
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eri näkökulmista. Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen ajattelun, empatian 

ja identiteetin sekä eettisen ja esteettisen pohdinnan kehittymistä ja kulttuuriperin-

töön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen monipuolistaa omaa ilmaisua. (Lukio 

2015, 40.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä ja kulttuuri-

sesta taustasta lähtevän identiteetin rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa 

yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista mo-

nimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. (Lukio 

2015, 40.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet. Suomen kielen ja kirjallisuu-

den opetuksen tavoitteet alla olevan taulukon (Taulukko 6.) mukaisesti. 

Taulukko 6. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet (Lukio 2015, 41). 

syventää ja monipuolistaa suomen kielen taitoaan sekä teksti- ja vuorovaikutus-

taitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä 

ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen 

syventää ja monipuolistaa tietojaan kielestä, kauno- ja tietokirjallisuudesta, medi-

asta sekä vuorovaikutuksesta ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä 

syventää monilukutaitoaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyn-

tää ja tuottaa erilaisia tekstejä ja tekstikokonaisuuksia tietoisena niiden tavoitteista 

ja konteksteista 

monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan siten, että osaa eritellä ja arvioida eri-

laisia vuorovaikutustilanteita ja -suhteita tietoisena niiden konteksteista, niihin liit-

tyvistä vuorovaikutusilmiöistä ja -taidoista sekä vuorovaikutusetiikasta 

ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- ja tieteenalojen kielen mer-

kityksen ja hallitsee yleiskielen normit 

syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laa-

jentaa yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maail-

mankuvaansa ja identiteettiään 
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osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoi-

suutta ja tarkoitusperiä sekä etsiä ja valikoida tilanteeseen sopivan tietolähteen 

ymmärtää ja noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää lähteitä oikein 

osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti kaikilla oppimäärän 

osa-alueilla sekä ymmärtää digitaalisuuden vaikutuksia kieleen, teksteihin ja vuo-

rovaikutukseen 

nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta sekä ymmärtää 

niiden historiallisten juurten merkityksen ja näkyvyyden nykykulttuurissa. 
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5 VÄYLÄ KORKEAKOULUUN 

5.1 Tie tulevaisuuteen -hanke 

Tie tulevaisuuteen - Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämi-

nen -hanke (Nivel) on SeAMKin ja koulutuskeskus Sedun yhteishanke. Hankkeen 

päätavoitteena on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. 

Hankkeessa rakennetaan ja testataan käyttäjälähtöinen toimintamalli, joka mahdol-

listaa sujuvat ja nopeat siirtymät toiselta asteelta korkeakouluun. (Tie tulevaisuu-

teen, [Viitattu 21.2.2019].) 

Tie tulevaisuuteen -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä: 

• rakentaa opintopolkuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammatti-

korkeakouluopetuksen välille niin, että toisen asteen opiskelija voisi nopeut-

taa suunnittelemiaan ammattikorkeakouluopintojaan 

• kehittää toisella asteella hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 

ammattikorkeakouluopinnoissa 

• löytää hyvät toimintatavat tutustuttaa toisen asteen opiskelijoita korkeakou-

luopintoihin sekä jatko-opintojen omapolun kehittäminen toisella asteella 

• parantaa oppilaitosten henkilöstön valmiuksia ja osaamista opintopolkujen 

rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä. (Tie tulevaisuuteen, [Viitattu 

21.2.2019].) 

Tähtäimessä ammattikorkeakouluopinnot. Sedun eri alojen opiskelijoilla on syk-

systä 2018 alkaen mahdollisuus suorittaa SeAMKin perusopintoja jo toisen asteen 

opintojen yhteydessä. SeAMKin opinnoista saa avoimen ammattikorkeakoulun 

opintosuorituksia ja opinnot hyväksytään myös osaksi toisen asteen tutkintoa. 

SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi päästyä suoritetut AMK-opinnot hyväksiluetaan 

osaksi suoritettua AMK-tutkintoa, mikä lyhentää opiskeluaikaa ammattikorkeakou-

lussa. (Silta-opinnot, [Viitattu 21.2.2019].) 
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SILTA-opintojen laajuus on alasta riippuen 10-60 opintopistettä. Opintoja on tarjolla 

esimerkiksi merkonomista tradenomiksi, lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, kokista 

restonomiksi tai tekniikan alan tutkinnoista insinööriksi. Opiskelija opiskelee Seinä-

joen ammattikorkeakoulussa joko päiväopiskelijana osana opiskelijaryhmää tai 

vaihtoehtoisesti suorittaa opintoja monimuoto-opintoina pääosin verkossa. Myös ai-

kaisemmin hankitun osaamisen näyttö on mahdollista osana opintoja. (Silta-opin-

not, [Viitattu 21.2.2019].) Tie tulevaisuuteen -hankkeen malli kuvion (Kuvio 8.) mu-

kaan. 

 

Kuvio 8. Tie tulevaisuuteen -hanke (Tie tulevaisuuteen, [Viitattu 21.2.2019]). 

5.2 Nopsa-hanke 

Nopea ammatillinen väylä työelämään. Hankkeella haetaan ratkaisuja ammatilli-

sesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään joh-

tavan opintopolun nopeuttamiseen sekä muodostetaan ja syvennetään alueellisia 

ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) 

ja sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien ke-

hittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi. (Nopsa, [Viitattu 21.2.2019].) 
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Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat Centria-ammattikorkeakoulu, Hämeen 

ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikor-

keakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä ammattiopistot Careeria, Tampereen 

seudun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti ja Länsirannikon koulutus eli Win-

nova. (Nopsa, [Viitattu 21.2.2019].) 

Hankkeen tuloksena syntyy malleja, joissa tunnustetaan ammatillisella toisella as-

teella hankittua osaamista, parannetaan jatko-opintovalmiuksia, opiskellaan am-

mattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa sekä hyödynnetään digitaa-

lisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi 

syntyy AMK-AO-yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liiken-

teen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten op-

pimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnal-

lisesti. (Nopsa, [Viitattu 21.2.2019].) Hankkeen toimintamalli kuvion (Kuvio 9.) mu-

kaan. 

Johdatus NOPSA-maailmaan ja väliraporttiin löytyy videon muodossa. (Johdanto 

2018). Perustietoa NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeesta 

(ESR) sekä hankkeen viestinnästä löytyy videon muodossa. (Hallinto ja viestintä 

2018). 

 

Kuvio 9. NOPSA-hankkeen toimintamalli (Nopsa, [Viitattu 22.2.2019]). 
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6 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOJEN YHTEISET 

KOMPETENSSIT 

Koulutusohjelmakohtaiset ja yhteiset kompetenssit. Kompetenssit ovat laajoja 

osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat tässä yhteydessä pätevyyttä, suorituspo-

tentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Suomen ammatti-

korkeakouluissa kompetenssien luokittelussa suositellaan käytettäväksi jakoa kou-

lutusohjelmakohtaisiin (ammatilliseen) (subject specific competences) ja yhteisiin 

kompetensseihin (generic competences). Kompetenssien tavoitteena on olla selke-

ästi toisistaan erottuvia ja arvioitavissa olevia osaamiskokonaisuuksia. (Arene 2010, 

6.) 

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asi-

antuntijuuden kehittymisen perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjel-

mille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella 

eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelä-

mässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. (Arene 2010, 6.) 

Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen voidaan koulutuksessa vaikuttaa sekä 

sisällöllisillä että toimintatapoihin liittyvillä pedagogisilla valinnoilla. Opetussisältöjen 

valinta tapahtuu ensisijaisesti koulutusohjelmakohtaisen substanssiosaamisen eh-

doilla ja yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen substanssiosaamisen oppimi-

sen yhteydessä. Yleisten työelämävalmiuksien kehittymisessä erityisesti pedagogi-

silla ja oppimisympäristöihin liittyvillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys. (Arene 

2010, 6.) 

Yhteisten kompetenssien osaamisalueiden kuvauksissa on otettu huomioon 

• EQF ja NQF (luonnos) 

• lainsäädäntö 

• Dublin Descriptors 

• Tuning Competences 
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• työelämän ennakoidut osaamisvaatimukset. (Arene 2010, 6.) 

Kuvauksissa on otettu huomioon ennakoidut osaamiseen kohdentuvat odotukset. 

Osaamistavoitteet on pyritty muotoilemaan entistä tiiviimmin ja ymmärrettävämmin 

siten, että niiden saavuttamista on mahdollista arvioida. (Arene 2010, 6.) 

Taulukosta (Taulukko 7.) käy ilmi ARENE ry:n suositukset ammattikorkeakoulutut-

kintojen yhteisiksi kompetensseiksi. 

Taulukko 7. ARENE ry:n suositus yhteiseksi kompetensseiksi (Arene 2010, 7-8). 

 Osaamisen kuvaus,  

ammattikorkeakoulu-

tutkinto 

Osaamisen kuvaus, 

ylempi  ammattikorkea-

koulututkinto 

OPPIMISEN TAIDOT - osaa arvioida ja 

kehittää osaamis-

taan ja oppimista-

pojaan 

- osaa hankkia, kä-

sitellä ja arvioida 

tietoa kriittisesti   

- kykenee ottamaan 

vastuuta ryhmän 

oppimisesta ja opi-

tun jakamisesta   

- osaa monipuoli-

sesti ja tavoitteelli-

sesti arvioida ja 

kehittää asiantun-

tijuuttaan 

- osaa hankkia, kä-

sitellä, tuottaa ja 

arvioida tietoa kriit-

tisesti ja eri alojen 

näkökulmista 

- kykenee ottamaan 

vastuuta yhteisön 

tavoitteellisesta 

oppimisesta   

EETTINEN OSAAMINEN - kykenee ottamaan 

vastuun omasta 

toiminnastaan ja 

sen seurauksista 

- kykenee ottamaan 

vastuuta yhteisön 

toiminnasta ja sen 

seurauksista  
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- osaa toimia alansa 

ammattieettisten 

periaatteiden mu-

kaisesti  

- osaa ottaa erilaiset 

toimijat huomioon 

työskentelyssään 

- osaa soveltaa 

tasa-arvoisuuden 

periaatteita   

- osaa soveltaa kes-

tävän kehityksen 

periaatteita  

- kykenee vaikutta-

maan yhteiskun-

nallisesti osaamis-

taan hyödyntäen 

ja eettisiin arvoihin 

perustuen 

- osaa soveltaa 

alansa ammat-

tieettisiä periaat-

teita asiantuntijana 

ja työelämän kehit-

täjänä  

- osaa tehdä ratkai-

suja ottaen huomi-

oon yksilön ja yh-

teisön näkökulmat  

- osaa edistää tasa-

arvoisuuden peri-

aatteiden toteutu-

mista työyhtei-

sössä   

- osaa edistää kes-

tävän kehityksen 

periaatteiden ja 

yhteiskuntavas-

tuun toteutumista  

- kykenee johta-

maan yhteiskun-

nallisesti vaikutta-

vaa toimintaa eet-

tisiin arvoihin pe-

rustuen 

TYÖYHTEISÖOSAAMI-

NEN 

- osaa toimia työyh-

teisön jäsenenä ja 

edistää yhteisön 

hyvinvointia 

- osaa kehittää työ-

yhteisön toimintaa 

ja työhyvinvointia 
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- osaa toimia työelä-

män viestintä- ja 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

- osaa hyödyntää 

tieto- ja viestintä-

tekniikkaa oman 

alansa tehtävissä 

- kykenee luomaan 

henkilökohtaisia 

työelämäyhteyksiä 

ja toimimaan ver-

kostoissa 

- osaa tehdä pää-

töksiä ennakoi-

mattomissa tilan-

teissa 

- kykenee työn joh-

tamiseen ja itse-

näiseen työsken-

telyyn asiantuntija-

tehtävissä 

- omaa valmiuksia 

yrittäjyyteen 

- osaa kehittää työ-

elämän monia-

laista viestintää ja 

vuorovaikutusta 

- osaa soveltaa 

tieto- ja viestintä-

tekniikkaa tehtä-

vissään 

- osaa luoda ver-

kostoja ja kumppa-

nuuksia 

- osaa johtaa ja uu-

distaa toimintaa 

monimutkaisissa 

ja ennakoimatto-

missa toimintaym-

päristöissä 

- kykenee toimi-

maan vaativissa 

asiantuntijatehtä-

vissä, johtamisteh-

tävissä tai yrittä-

jänä 

INNOVAATIOOSAAMI-

NEN 

- kykenee luovaan 

ongelmanratkai-

suun ja työtapojen 

kehittämiseen   

- osaa tuottaa uutta 

tietoa ja uudistaa 

toimintatapoja yh-

distäen eri alojen 

osaamista 
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- osaa työskennellä 

projekteissa   

- osaa toteuttaa tut-

kimus- ja kehittä-

mishankkeita so-

veltaen alan ole-

massa olevaa tie-

toa ja menetelmiä   

- osaa etsiä asia-

kaslähtöisiä, kes-

täviä ja taloudelli-

sesti kannattavia 

ratkaisuja 

- osaa johtaa pro-

jekteja 

- osaa johtaa tutki-

mus-, kehittämis- 

ja innovaatiohank-

keita sekä hallit-

see tutkimus- ja 

kehitystoiminnan 

menetelmiä 

- osaa kehittää asia-

kaslähtöistä, kes-

tävää ja taloudelli-

sesti kannattavaa 

toimintaa 

KANSAINVÄLISTYMIS-

OSAAMINEN 

- omaa alansa työ-

tehtävissä ja niissä 

kehittymisessä tar-

vittavan kielitaidon 

- kykenee monikult-

tuuriseen yhteis-

työhön 

- osaa ottaa työs-

sään huomioon 

alansa kansainvä-

lisyys-kehityksen 

vaikutuksia ja 

mahdollisuuksia 

- kykenee kansain-

väliseen viestin-

tään työtehtävis-

sään ja toiminnan 

kehittämisessä 

- osaa toimia kan-

sainvälisissä toi-

mintaympäris-

töissä 

- osaa ennakoida 

kansainvälisyys-

kehityksen vaiku-

tuksia ja mahdolli-

suuksia omalla 

ammattialallaan 
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7 TUTKIMUS 

7.1 Kysely Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuonna 2018 aloittaneille 

rakennustekniikan insinööreille ja rakennusmestareille 

Tutkimuksen aineiston keräämiseen käytettiin pääosin kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusta. Yhteen kysymyksistä sai vastata vapaasti omin sanoin, jolloin käytettiin 

kvalitatiivista menetelmää. Tutkimus tehtiin Webpropol-kyselytyökalun avulla. Ky-

sely suoritettiin Internet-kyselynä kyseisen tutkinnon ryhmälle oppitunnin alussa 

luokkatilassa. Tällä pyrittiin hyvään vastausprosenttiin ja minimoitiin sähköpostilla 

lähetetyn kyselyn vastaamatta jättäminen. 

Kyselypohja oli helppo luoda kyselytyökalun avulla, mutta kysymysten miettiminen 

vei paljon aikaa. Tärkeää oli löytää oikeanlaiset kysymykset hyvän lopputuloksen 

saamiseen ja että vastaaja ymmärtäisi, mitä kysymyksillä haetaan.  

Tämän tutkimusmenetelmän avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liit-

tyviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa 

otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita 

valmiine vastausvaihtoehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja 

usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiöissä 

tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kar-

toitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden 

syitä. (Heikkilä 2014, 8.) 

7.2 Haastattelu Koulutuskeskus Sedun rakennusalan SILTA-opiskelijoille 

Haastattelu suoritettiin Koulutuskeskus Sedun työsalissa ja kohderyhmänä oli kaksi 

rakennusalan opiskelijaa, jotka olivat menestyneet hyvin SILTA-opinnoissa. Vertai-

lun vuoksi haastateltiin myös kahta muuta rakennusalan opiskelijaa, jotka olivat suo-

riutuneet opinnoissa heikosti ja jostain syystä lopettaneet SILTA-opinnot. 
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Tutkimuksen aineiston keräämisessä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista menetel-

mää. Tällä menetelmällä voidaan selvittää esimerkiksi, kuinka johonkin tapahtu-

maan tai prosessiin osallistuva henkilö mieltää tehtävän sisäisen rakenteen tai toi-

minnan. Tämä tutkimusmenetelmä auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta (esim. 

yritys tai asiakas) ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Kvalitatiivinen tutkimus 

rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Tavoitteena on siis ymmärtäminen, 

ei määrien selvittämien. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin esimerkiksi toiminnan 

kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. Tie-

toja kerätään usein syvähaastatteluilla tai ryhmäkeskusteluilla. (Heikkilä 2014, 8.) 

 



52 

 

 

8 TULOKSET 

8.1 Kyselytutkimuksen tulokset ja raportointi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuonna 2018 aloittaneille rakennustekniikan insi-

nööreille (RAK18) ja rakennusmestareille (RKM18) suunnatun kyselyn tulokset ovat 

liitteessä (Liite 2.) kuvioina ja tarkemmin prosentteina. Liitteeseen (Liite 2.) on myös 

eroteltu erillisinä kuvioina insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoiden vastaukset 

riippuen siitä, mitkä toisen asteen opinnot on suoritettu. 

Kyselyyn vastasi kaikki paikalla olleet 35 insinööriopiskelijaa ja 13 rakennusmesta-

riopiskelijaa. Insinööriopiskelijoiden ryhmässä on yhteensä 42 opiskelijaa, joten vas-

tausprosentti oli 83,3 %. Rakennusmestariopiskelijoiden ryhmässä on 17 opiskeli-

jaa, joten vastausprosentti oli 76,4 %. 

Kuvion (Kuvio 10.) mukaan vastaajat on eroteltu tutkinnon mukaan. Insinööriopis-

kelijoita oli enemmistö, koska heitä on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa päivä-

toteutuksen puolella kaksi ryhmää. 

 

Kuvio 10. Mitä rakennustekniikan alaa opiskelet? 

Kuvion (Kuvio 11.) mukaan insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoiden vastaukset 

suoritetuista toisen asteen opinnoista. Insinööriopiskelijoista lukion oli suorittanut 18 
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opiskelijaa, ammattikoulun 13 opiskelijaa ja kaksoistutkinnon 4 opiskelijaa. Raken-

nusmestariopiskelijoista 3 opiskelijaa oli suorittanut lukion, ammattikoulun 10 opis-

kelijaa ja kaksoistutkintoa ei kukaan. 

 

Kuvio 11. Mitkä toisen asteen opinnot olet suorittanut? 

Kuviossa (Kuvio 12.) insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoiden arvio siirtymän 

helppoudesta toisen asteen opinnoista korkeakouluun asteikolla 1-5. Insinööriopis-

kelijoista enemmistö 34,28 % arvioi siirtymän helppouden asteikolla 4 (kiitettävä). 

Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö 38,46 % vastasi asteikon 3 (hyvä). Mo-

lemmista tutkinnoista ainoastaan yksi opiskelija vastasi asteikon 1 (välttävä). 

 

Kuvio 12. Siirtymän helppous toisen asteen opinnoista korkeakouluun asteikolla 1-
5. 

Kuvion (Kuvio 13.) mukaan enemmistö insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoista 

oli sitä mieltä, että siirtymää toisen asteen opinnoista korkeakouluopintoihin ei pitäisi 
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helpottaa. Ainoastaan 9 opiskelijaa insinööreistä ja 3 opiskelijaa rakennusmesta-

reista oli siirtymän helpottamisen kannalla. 

 

Kuvio 13. Pitäisikö mielestäsi tätä siirtymää helpottaa? 

Kuvion (Kuvio 14.) mukaan suuri enemmistö 85,71 % insinööriopiskelijoista oli sitä 

mieltä, että toisen asteen opinnoista on ollut hyötyä korkeakoulussa. Rakennusmes-

tariopiskelijoista 46,15 % oli myös sitä mieltä ja 38,46 % vastasi, että hyötyä ei ole 

ollut. 

 

Kuvio 14. Onko toisen asteen opinnoista ollut sinulle hyötyä korkeakoulussa? 

Kuvion (Kuvio 15.) mukaan insinööriopiskelijoilla enemmistöllä eli 60 %:lla lähtökoh-

dat oli hyvät lähteä opiskelemaan korkeakoulussa toisen asteen tutkinnon antamien 

valmiuksien puolesta. Rakennusmestariopiskelijoista yli puolet, 53,85 %, oli sitä 

mieltä, että lähtökohdat eivät olleet toisen asteen tutkinnon antamien valmiuksien 

puolesta hyvät. 
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Kuvio 15. Oliko lähtökohtasi hyvät lähteä opiskelemaan korkeakoulussa toisen as-
teen tutkintosi antamien valmiuksien puolesta? 

Kuvion (Kuvio 16.) mukaan insinööriopiskelijoiden enemmistön, 62,86 %, mielestä 

lukio antaa parhaimmat valmiudet tekniikan alalle korkeakouluun. Rakennusmesta-

riopiskelijoista enemmistö eli 53,85 % oli ammattikoulun kannalla. 

 

 

Kuvio 16. Kummasta toisen asteen opinnoista saa mielestäsi parhaimmat valmiu-
det lähteä opiskelemaan tekniikan alaa korkeakoulussa? 

Kysymyksessä 8. sai omin sanoin vastata, miten näitä valmiuksia voitaisiin toisella 

asteella parantaa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ammattikoulussa pitäisi 

opiskella enemmän matematiikka ja fysiikkaa. Kaikki vastaukset ovat liitteessä (Liite 

2). 

Kuviossa (Kuvio 17.) insinööriopiskelijoista enemmistö 55,88 % ja rakennusmesta-

riopiskelijoista enemmistö 84,62 % oli sitä mieltä, että toisella asteella pitäisi olla 
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mahdollisuus tehdä joitakin korkeakouluopintoja. Tässä kysymyksessä viitattiin 

SILTA-opintoihin, jotka antavat opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa korkeakoulu-

opintoja toisella asteella. 

 

Kuvio 17. Pitäisikö jo toisella asteella opiskellessa olla mahdollisuus tehdä joitakin 
korkeakouluopintoja, sen kautta parantaa omia valmiuksia ja omaa ammattitaitoa? 

Kuviossa (Kuvio 18.) insinööri- ja rakennusmestariopiskelijat arvioivat omat opiske-

luvalmiutensa toisen asteen pohjalta. Insinööriopiskelijoista enemmistöt 31,43 % 

vastasi asteikon 4 (kiitettävä) ja 3 (hyvä). Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö 

53,85 % vastasi asteikon 3 (hyvä). 

 

Kuvio 18. Arvioi omat opiskeluvalmiutesi toisen asteen pohjalta aloittaessasi opin-
not korkeakoulussa asteikolla 1-5. 

Kuviossa (Kuvio 19.) selviää, missä tekniikan alan perusopinnoissa on ollut eniten 

vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna. Insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoilla 
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enemmistöllä n=20 ja n=8 oli ollut eniten vaikeuksia matematiikassa ja fysiikassa. 

Seuraavaksi eniten vaikeuksia oli kummallakin tutkinnon opiskelijoilla kielissä. 

 

Kuvio 19. Missä näissä tekniikan alan perusopinnoissa on ollut eniten vaikeuksia 
ensimmäisenä lukuvuonna? 

Kuviossa (Kuvio 20.) arvioitiin rakennusalan ammatillisia valmiuksia toisen asteen 

pohjalta asteikolla 1-5. Insinööriopiskelijoista suurin osa, 31,43 %, arvioi omat am-

matilliset valmiutensa toisen asteen pohjalta asteikolla 3 (hyvä). Rakennusmesta-

riopiskelijoista enemmistö 33,33 % vastasi asteikon 4 (kiitettävä). 

 

Kuvio 20. Arvioi omat rakennusalan ammatilliset valmiudet toisen asteen pohjalta 
asteikolla 1-5. 
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Kuviossa (Kuvio 21.) tutkittiin, mitkä ammattiopinnot ovat tuottaneet eniten vaikeuk-

sia ensimmäisenä lukuvuonna. Insinööriopiskelijoista enemmistö n=23 vastasi sta-

tiikan. Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö n=8 vastasi rakennussuunnittelun 

ja cadin opinnot. 

 

Kuvio 21. Mitkä ammattiopinnot ovat tuottaneet eniten vaikeuksia ensimmäisenä 
lukuvuonna? 

Kuviossa (Kuvio 22.) arvioitiin matemaattisia valmiuksia toisen asteen pohjalta as-

teikolla 1-5. Insinööriopiskelijoista enemmistö 31,43 % vastasi asteikot 3 (hyvä) ja 4 

(kiitettävä). Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö 46,16 % vastasi asteikon 2 

(tyydyttävä). 

 

Kuvio 22. Arvioi omat matemaattiset valmiudet toisen asteen pohjalta asteikolla 1-
5. 
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Kuviossa (Kuvio 23.) tutkittiin, mitkä matemaattiset kurssit ovat tuottaneet eniten 

vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna. Enemmistö n=23 insinööriopiskelijoista va-

litsi mekaniikan. Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö n=10 valitsi algebran. 

 

Kuvio 23. Mitkä matemaattiset kurssit ovat tuottaneet eniten vaikeuksia ensimmäi-
senä lukuvuonna? 

Kuviossa (Kuvio 24.) selvitettiin arvio omista kielellisistä valmiuksista toisen asteen 

pohjalta asteikolla 1-5. Insinööriopiskelijoista enemmistö 32,35 % ja rakennusmes-

tariopiskelijoista enemmistö 33,33 % vastasi, että heidän kielelliset valmiutensa ovat 

tasolla 3 (hyvä). 

 

Kuvio 24. Arvioi omat kielelliset (ruotsi & englanti) valmiudet toisen asteen pohjalta 
asteikolla 1-5. 
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Kuviossa (Kuvio 25.) tutkittiin, kumman kielen kanssa opiskelijoilla on, tai on ollut 

enemmän haasteita. Kummankin tutkinnon opiskelijoista suuri enemmistö oli sitä 

mieltä, että haasteita on ollut enemmän ruotsin kielen kanssa. 

 

Kuvio 25. Kumman kielen kanssa sinulla on, tai on ollut enemmän haasteita? 

Kuviossa (Kuvio 26.) arviotiin omia äidinkielen ja kirjoittamisen valmiuksia toisen 

asteen pohjalta asteikolla 1-5. Insinööriopiskelijoista enemmistö 65,71 % valitsi ta-

son 3 (hyvä). Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö 53,85 % valitsi myös tason 

3 (hyvä). 

 

Kuvio 26. Arvioi omat äidinkielen ja kirjoittamisen valmiudet toisen asteen pohjalta 
asteikolla 1-5. 

Kuviossa (Kuvio 27.) tutkittiin, että missä äidinkielen osa-alueessa opiskelijalla on 

parannettavaa. Insinööriopiskelijoista enemmistö n=21 valitsi kirjoittamisen ja ra-

kennusmestariopiskelijoista enemmistö n=8 valitsi puheviestinnän ja esiintymisen. 
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Kuvio 27. Missä äidinkielen osa-alueessa sinulla on parannettavaa? 

Kuviossa (Kuvio 28.) tutkittiin, onko opiskelijan motivaatio opiskelua kohtaan paran-

tunut korkeakouluun pääsyn myötä. Insinööriopiskelijoita selvä enemmistö 71,43 % 

ja rakennusmestariopiskelijoista myös selvä enemmistö 84,62 % oli sitä mieltä, että 

opiskelumotivaatio on parantunut korkeakouluun pääsyn myötä. 

 

Kuvio 28. Onko motivaatiosi opiskelua kohtaan parantunut korkeakouluun pääsyn 
myötä? 

8.2 Haastattelututkimuksen tulokset ja raportointi 

Ensimmäiseen haastatteluun osallistui kaksi Koulutuskeskus Sedun rakennusalan 

opiskelijaa, jotka olivat suorittaneet SILTA-opintoja ja menestyneet niissä hyvin. 

Opiskelijat olivat kumpikin syntyneet vuonna 2001 ja olivat rakennusalan perustut-
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kinnon toisen vuosikurssin opiskelijoita. Toinen opiskelijoista oli saanut kaikki opin-

not suoritettua ja toinen suurimmaksi osaksi kaikki. He kertoivat kokemuksiaan alla 

olevan mukaisesti. 

Opinnoissa oli parannettavaa. Yhteisiä oppitunteja korkeakoulussa saisi olla enem-

män. Isoimpana ongelmana oli aikataulutukset ja järjestelyt, että kurssien oppitun-

neille pystyisi aina osallistumaan. Haasteita opinnoissa oli ollut pääosin matematii-

koissa, koska sisällöt ovat laajempia ja paljon vaikeampia, jos verrataan ammatti-

koulun yhteisten tutkinnon osien aineisiin. 

”Valmiudet lähteä opiskelemaan korkeakouluun SILTA-opintojen myötä 

olivat parantuneet paljon ja opinnoista on ollut pelkästään hyötyä.” 

Myös siirtymä korkeakouluun on helpottunut ja selkiintynyt. Ammattikoulun yhteis-

ten tutkinnon osien aineista ei ole ollut hyötyä SILTA-opinnoissa. YTO-aineet ovat 

kuulemma olleet pääosin yläasteen kertausta. YTO-aineista saadut valmiudet eivät 

ole riittäviä korkeakoulun opintoihin ja SILTA-opintoja ei pysty suorittamaan vaivatta 

ammattikoulun ohella. Vapaa-ajalla joutuu tekemään enemmän töitä ja vaivaa pitää 

nähdä. Kurssit ja kurssien kokeet menevät helposti päällekkäin ja silloin työmäärä 

kasaantuu. Kurssit pitäisi saada jaettua tasaisesti lukuvuodelle niin, että niille pys-

tyisi osallistumaan. Ammattikorkeakoulun kursseille otettiin hyvin vastaan. Aivan 

kuin muutkin opiskelijat. Opettajat ovat neuvoneet siltaopiskelijoita ja panostaneet  

opetukseen hyvin. 

”Oma-aloitteisuutta vaaditaan ja sen paljous aluksi yllätti. Ammattikou-

lussa on tottunut siihen, että kaikki tehdään valmiiksi.” 

Haastateltavat aikovat jossain vaiheessa hakea jatko-opiskelemaan ammattikoulun 

jälkeen. Armeija käydään ensin ja sen jälkeen selviää paremmin. 

Toiseen haastatteluun osallistui kaksi Koulutuskeskus Sedun rakennusalan opiske-

lijaa, jotka olivat lopettaneet SILTA-opinnot kesken. Opiskelijat olivat kumpikin syn-

tyneet vuonna 2001 ja olivat rakennusalan perustutkinnon toisen vuosikurssin opis-

kelijoita. He kertoivat kokemuksistaan alla olevan mukaisesti. 

”Lopetimme SILTA-opinnot, koska ei ollut aikaa vapaa-ajalla opiskella ja sen takia 

ei pysynyt opinnoissa mukana. Motivaatio loppui nopeasti. Opinnoista haastavimpia 



63 

 

 

oli matematiikan kurssit ja niiden kärryiltä tippui aina. Olimme kurssilla läsnä vain 

yhtenä päivänä viikossa ja se ei riittänyt.” 

”Kurssin tunneille olisi pitänyt päästä osallistumaan enemmän.” 

SILTA-opinnot olivat vähän liian työläitä ja aikaa vieviä. Kotona olisi pitänyt paljon 

opiskella ja harrastukset haittaisivat sitä. Aikaa ei riittänyt omatoimisesti kotona opis-

kelemaan, koska treenejä on useasti viikossa. Motivaatio oli alussa hyvä ja opinnot 

kiinnostivat, mutta aikaa ei ollut vapaa-ajalla opiskella ja sen takia opinnoista jäi 

nopeasti jälkeen. Ammattikouluopinnoista saadut valmiudet eivät riittäneet SILTA-

opintojen tekemiseen. Ammattikoulussa käydään eri asioita ja ne ovat välillä kuin 

yläasteen kertausta. Niistä ei ole apua korkeakoulun opinnoissa. 

”Parannettavaa olisi paljon aikataulutuksessa ja tiedon annossa.” 

Opinto-ohjaajat tiedottivat aluksi hyvin, mutta sitten se jäi. Olemme ajatelleet hakea 

jatko-opiskelemaan ammattikoulun jälkeen ja sitten kun on enemmän aikaa. Armei-

jan jälkeen selviää paremmin. 
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9 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla tutkia lukion ja am-

mattikoulun antamien valmiuksien eroavaisuuksia. Haastattelututkimuksen tavoit-

teena oli saada laadullista tietoa nivelvaiheen opinnoista suoraan SILTA-opintoja 

suorittaneilta opiskelijoilta. Tässä luvussa pohditaan tutkimustuloksia, arvioidaan 

opinnäytetyön prosessia ja tavoitteiden täyttymistä ja tuodaan esiin jatkotutkimus-

ehdotuksia. 

Kyselytutkimuksen tuloksista saatiin tärkeää tietoa lukion ja ammatillisen koulutuk-

sen valmiuksien eroavaisuuksista ja siitä, onko saaduista valmiuksista ollut hyötyä 

korkeakoulun opinnoissa. Haastattelututkimuksen tuloksista saatiin myös laadulli-

sesti tärkeää tietoa nivelvaiheen opinnoista, niiden hyödyistä ja haitoista. 

9.1 Kyselytutkimuksen tulosten pohdinta 

Pohditaan ensin rakennusmestariopiskelijoiden vastauksia riippuen siitä, mitkä toi-

sen asteen opinnot on suoritettu. 

Rakennusmestariopiskelijoista enemmistö oli suorittanut toisen asteen opinnot am-

mattikoulussa. Ammattikoulun suorittaneet kokivat siirtymän toisen asteen opin-

noista korkeakouluun helpommaksi kuin lukion suorittaneet. Vain yksi opiskelija lu-

kion suorittaneista koki 1-5 asteikolla siirtymän helppouden asteikolle 5 (erinomai-

nen). 

Ammattikoulun suorittaneet olivat sitä mieltä, että siirtymää toisen asteen opinnoista 

korkeakouluun ei pitäisi helpottaa. 3 opiskelijaa ei osannut sanoa. Lukion suoritta-

neista 2 opiskelijaa oli sitä mieltä, että siirtymää pitäisi helpottaa. Tämä kysymys oli 

ehkä huonosti muotoiltu tai liian kyselylomakkeen alkuvaiheessa. 

Ammattikoulun suorittaneet opiskelijat kokivat, että toisen asteen opinnoista on ollut 

hyötyä korkeakoulussa. Lukion suorittaneista ainoastaan yksi opiskelija oli myös 

tätä mieltä. 
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Seuraava kysymys oli mielestäni tärkeä ja siinä kysyttiin, oliko lähtökohtasi hyvät 

lähteä opiskelemaan korkeakoulussa toisen asteen tutkinnon antamien valmiuksien 

puolesta. Ammattikoulun suorittaneista 5 opiskelijaa vastasi kyllä ja 5 opiskelijaa ei. 

Lukion suorittaneista yksi opiskelija vastasi kyllä ja 2 opiskelijaa ei. 

Ammattikoulun suorittaneiden opiskelijoiden vastaukset menivät jälleen tasan, kun 

kysyttiin, kummasta toisen asteen opinnoista saa parhaimmat valmiudet lähteä 

opiskelemaan tekniikan alaa korkeakoulussa. 5 opiskelijaa vastasi lukion ja 5 opis-

kelijaa ammattikoulun. Lukion suorittaneista 2 opiskelijaa vastasi ammattikoulun ja 

yksi opiskelija vastasi lukion. Tämä oli mielipide- sekä itsearviointikysymys ja mie-

lestäni kiinnostava johtuen siitä, että miten eri toisen asteen tutkinnon suorittaneet 

kokevat oman tutkinnon antamat valmiudet. 

Kyselylomakkeessa oli myös kysymys, johon sai vastata omin sanoin. Tähän kysy-

mykseen tuli yllättävän paljon vastauksia ennakkoluuloista huolimatta. Johtopäätös 

vastauksien puolesta oli, että ammattikoulussa pitäisi olla enemmän matematiikan 

ja fysiikan opetusta. Lukion suorittaneet kokivat, että tekniikan ala korkeakoulussa 

sopii paremmin ammattikoulun käyneille ja yliopisto lukion käyneille. Lukiossa voi-

taisiin myös tutustuttaa opiskelija paremmin ammattikorkeakoulun eri aloihin ja ker-

toa, minkälaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on. 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, pitäisikö jo toisella asteella opiskellessa olla 

mahdollisuus tehdä joitakin korkeakouluopintoja ja sen kautta parantaa omia val-

miuksia. Tähän kysymykseen lukion suorittaneista 2 opiskelijaa ja ammattikoulun 

suorittaneista 9 opiskelijaa vastasi, että pitäisi. Tämä kysymys mielestäni paremmin 

esitetty ja johdatteli vastaajaa paremmin kuin kysymys, pitäisikö mielestäsi tätä siir-

tymää helpottaa. 

Omat opiskeluvalmiudet toisen asteen pohjalta ammattikoulun käyneet kokivat pa-

remmiksi kuin lukion käyneet. Tekniikan alan perusopinnoissa vaikeuksia lukion 

suorittaneille tuottivat ammattiopinnot. Tämä oli ymmärrettävää, koska lukiossa 

näitä opintoja ei käydä. Ammattikoulun suorittaneilla vaikeuksia oli eniten matema-

tiikassa ja fysiikassa sekä kielissä. Tämä kertoo siitä, että ammattikoulun yhteiset 

opintokokonaisuudet näissä aineissa eivät anna riittäviä valmiuksia korkeakoulu-

opintoihin. 
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Rakennusalan ammatilliset valmiudet toisen asteen pohjalta olivat ammattikoulun 

suorittaneilla huomattavasti parempia kuin lukion suorittaneilla. Lukion suorittaneille 

eniten vaikeuksia ammattiopinnoissa oli tuottanut rakennussuunnittelun ja cadin 

kurssi. Tämä kurssi oli ollut haastava myös ammattikoulun suorittaneille statiikan 

lisäksi. 

Matemaattiset valmiudet toisen asteen pohjalta oli parempia lukion suorittaneilla 

opiskelijoilla. Ammattikoulun suorittaneista opiskelijoista enemmistö arvioi omat val-

miudet asteikolle 2 (tyydyttävä). Lukion suorittaneille matemaattisista kursseista eni-

ten vaikeuksia ensimmäisenä vuonna oli tuottanut geometrian kurssi ja ammattikou-

lun suorittaneille algebran kurssi. 

Lukion suorittaneilla oli paremmat kielelliset valmiudet kuin ammattikoulun suoritta-

neilla. Ruotsin kielen kanssa oli kummankin toisen asteen opintojen suorittaneilla 

enemmän haasteita kuin englannin kielen kanssa. 

Äidinkielen ja kirjoittamisen valmiudet toisen asteen pohjalta oli huomattavasti pa-

remmat lukion suorittaneilla. Äidinkielen osa-alueessa lukion suorittaneilla oli paran-

nettavaa puheviestinnässä ja esiintymisessä. Ammattikoulun suorittaneilla oli pa-

rannettavaa eniten kirjoittamisessa. Toiseksi parannettavaa oli myös puheviestin-

nässä ja esiintymisessä. 

Motivaatio opiskeluun oli parantanut sekä lukion että ammattikoulun suorittaneilla 

korkeakouluun pääsyn myötä. Tämä oli mielestäni hyvä uutinen, koska työmäärä ja 

kurssien laajuudet kasvavat paljon ammattikorkeakoulussa. 

Seuraavaksi pohditaan insinööriopiskelijoiden vastauksia riippuen siitä, mitkä toisen 

asteen opinnot on suoritettu. 

Insinööriopiskelijoista lukion oli suorittanut 18 opiskelijaa, ammattikoulun 13 opiske-

lijaa ja kaksoistutkinnon 4 opiskelijaa. Siirtymä toisen asteen opinnoista korkeakou-

luun oli helpompi lukion ja kaksoistutkinnon suorittaneilla. 

Suurin osa opiskelijoista vastasi, että siirtymää toisen asteen opinnoista korkeakou-

luun ei pitäisi helpottaa. Jokainen lukion ja kaksoistutkinnon suorittanut opiskelija 

koki, että toisen asteen opinnoista on ollut hyötyä korkeakoulussa. Ammattikoulun 
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suorittaneista 8 opiskelijaa koki myös, että toisen asteen opinnoista on ollut hyötyä 

korkeakoulussa ja 5 opiskelijaa koki, että ei ollut hyötyä. 

Lähtökohdat lähteä opiskelemaan toisen asteen tutkinnon antamien valmiuksien 

puolesta oli lukion ja kaksoistutkinnon suorittaneilla paremmat kuin ammattikoulun 

suorittaneilla. Lukion ja ammattikoulun suorittaneista enemmistö oli sitä mieltä, että 

lukion opinnoista saa parhaimmat valmiudet lähteä opiskelemaan tekniikan alaa 

korkeakoulussa. Kaksoistutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla vastaukset menivät ta-

san ammattikoulun ja lukion välillä. 

Kaksoistutkinnon suorittaneet olivat sitä mieltä, että ammattikoulussa pitäisi olla 

enemmän rakennusalan teoriaa ja haastavampaa matematiikkaa. Ammattikoulun 

suorittaneet vastasivat, että toisella asteella ei käydä tarpeeksi matematiikan ja fy-

siikan kursseja. Lukion suorittaneet haluaisivat lukiossa enemmän perehtymistä 

jatko-opiskelualoihin sekä enemmän opetusta, joka tähtää ja valmentaa ammatti-

korkeakouluun. 

Lukion, ammattikoulun ja kaksoistutkinnon suorittaneista enemmistö oli sitä mieltä, 

että toisella asteella pitäisi olla mahdollisuus tehdä joitakin korkeakouluopintoja. Lu-

kion ja kaksoistutkinnon suorittaneet arvioivat omat opiskeluvalmiudet toisen asteen 

opintojen pohjalta paremmiksi kuin ammattikoulun suorittaneet. 

Tekniikan alan perusopinnoissa eniten vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna lukion 

suorittaneilla oli matematiikan ja fysiikan opinnoissa. Ammattikoulun suorittaneilla 

eniten vaikeuksia tuottivat kielten opinnot. Toiseksi eniten vaikeuksia oli myös ma-

tematiikan ja fysiikan opinnoissa. Kaksoistutkintolaisten vastaukset jakautuivat ma-

tematiikan, fysiikan, kielten ja äidinkielen opintoihin. 

Ammattikoulun ja kaksoistutkinnon suorittaneilla oli paremmat rakennusalan amma-

tilliset valmiudet kuin lukion suorittaneilla. Ammattiopinnoista eniten vaikeuksia en-

simmäisenä lukuvuonna lukion suorittaneille teetti rakennussuunnittelun ja cadin 

kurssi. Kaksoistutkinnon ja ammattikoulun suorittaneilla eniten vaikeuksia oli statii-

kan kurssissa. Rakennussuunnittelu ja cadin kurssi oli tuottanut vaikeuksia monelle 

rakennustekniikan alan opiskelijalle riippuen siitä, mitkä toisen asteen opinnot oli 

suoritettu. 
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Matemaattiset valmiudet olivat lukion ja kaksoistutkinnon suorittaneilla paremmat 

kuin ammattikoulun suorittaneilla. Matemaattisista kursseista ensimmäisenä luku-

vuonna eniten vaikeuksia lukion suorittaneilla oli mekaniikan ja lineaarialgebran 

kursseilla. Ammattikoulun ja kaksoistutkinnon suorittaneet vastasivat myös haasta-

vimmaksi mekaniikan kurssin. 

Kielelliset valmiudet olivat lukion ja kaksoistutkinnon suorittaneilla huomattavasti pa-

remmat kuin ammattikoulun suorittaneilla. Insinööriopiskelijoilla oli myös enemmän 

haasteita ruotsin kielen kanssa. 

Äidinkielen ja kirjoittamisen valmiudet toisen asteen pohjalta oli hieman paremmat 

lukion suorittaneilla. Kuitenkaan isoa eroa ei ollut ammattikoulun ja kaksoistutkinnon 

suorittaneisiin. Äidinkielen osa-alueessa lukion suorittaneilla oli parannettavaa pu-

heviestinnässä ja esiintymisessä. Toiseksi eniten parannettavaa oli kirjoittamisessa. 

Ammattikoulun ja kaksoistutkinnon suorittaneilla oli parannettavaa kirjoittamisessa. 

Enemmistöllä insinööriopiskelijoista oli motivaatio opiskelua kohtaan parantunut 

korkeakouluun pääsyn myötä. 

9.2 Haastattelututkimuksen tulosten pohdinta 

Haastattelu pidettiin kahdessa osassa ja ensimmäisen ryhmän tuntemukset SILTA-

opinnoista olivat positiivisia. Kumpikin opiskelija oli menestynyt opinnoissa hyvin. 

Päällimmäisenä haastattelussa jäi mieleen opintojen aikataulutus Koulutuskeskus 

Sedun ja SeAMKin välillä. Tähän tarvittaisiin parannusta ja opintojen aikataulua pi-

täisi selventää.  

Opiskelijat olisivat halunneet osallistua korkeakoulun oppitunneille enemmän ja sitä 

kautta saamaan parhaan mahdollisen opin kurssin sisällöstä. Haasteita oli ollut, 

mutta niitä opiskelijat olivat osanneet odottaa. 

Ammattikoulun yhteisten tutkinnon osien aineista ei ole ollut hyötyä SILTA-opin-

noissa. Tämä sama käy ilmi myös kyselytutkimuksen tuloksista. Matematiikan ja 

fysiikan osalta YTO-aineista saadut valmiudet eivät ole riittäviä korkeakoulun opin-

toihin. Ne ovat olleet opiskelijoiden mielestä lähinnä yläasteen kertausta. Tähän 
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mielestäni olisi hyvä puuttua, vaikka tiedetään, että YTO-aineita ja niiden sisältöjä 

kehitetään jatkuvasti. 

Opiskelijat kertoivat myös, että työmäärä on lisääntynyt paljon SILTA-opintojen ta-

kia. Vapaa-ajalla opiskelijat ovat joutuneet tekemään enemmän töitä. Tämä on ym-

märrettävää ja uskonkin, että ne opiskelijat, jotka SILTA-opintoihin pyrkivät, ovat 

valmiita käyttämään aikaansa enemmän opiskeluun.  

Yhtenä ongelmana ilmeni, että SILTA-opintojen ja ammattikoulun kurssien loppuko-

keet menevät helposti päällekkäin ja silloin työmäärä kasaantuu. Opiskelijat ehdot-

tivat, että kurssit pitäisi saada jaettua tasaisesti lukuvuodelle ja niin, että niille pys-

tyisi osallistumaan entistä paremmin.  

Ammattikorkeakoulujen opettajat olivat ottaneet SILTA-opiskelijat hyvin vastaan. 

Kumpikin opiskelija on ollut todella tyytyväisiä SILTA-opintoihin ja suosittelevat niitä 

myös muille. Kumpikin heistä hakeutuu jatko-opiskelemaan ammattikoulun jälkeen. 

Toisen ryhmän haastattelussa kummatkin opiskelijat olivat lähteneet suorittamaan 

SILTA-opintoja hyvällä motivaatiolla ja asenteella. Kumpikin opiskelija lopetti SILTA-

opinnot muutaman kuukauden jälkeen kesken. Päällimmäinen syy lopettamiseen oli 

ajan puute. Kummallakaan ei ollut aikaa vapaa-ajalla opiskella ja he olivat tämän 

takia jääneet jälkeen opinnoissa. Motivaatio oli loppunut nopeasti.  

Kumpikin opiskelija näki parannettavaa myös aikataulutuksessa ja siinä, että SILTA-

opintojen kursseille olisi pitänyt päästä osallistumaan enemmän. He kertoivat käy-

neensä suorittamassa näitä opintoja korkeakoulun puolella vain yhtenä päivänä vii-

kossa.  

Kumpikin näistä opiskelijoista harrasti jääkiekkoa ja tämä harrastus vei paljon va-

paa-aikaa. Ammattikouluopinnoista saadut valmiudet eivät kummankaan opiskelijan 

mielestä riittäneet SILTA-opintojen suorittamiseen.  

Parannettavana asiana opiskelijat näkivät tiedonkulun ja sen annon. Opinto-ohjaajat 

olivat aluksi hyvin tiedottaneet opiskelijoita, mutta alun jälkeen tiedottaminen oli jää-

nyt vähälle. Molemmat opiskelijat kuitenkin olivat miettineet hakevansa jatko-opis-

kelemaan ammattikoulun jälkeen. He olivat saaneet hyvän kosketuspinnan ammat-

tikorkeakouluopintoihin ja olivat siihen erittäin tyytyväisiä. 
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9.3 Opinnäytetyön prosessi ja tavoitteet 

Opinnäytetyön prosessi oli melko haastava. Opetusmaailma on itselleni vielä melko 

vieras, vaikka kosketuspintaa siihen sainkin tämän opinnäytetyön myötä. Muutaman 

kerran mielessä kävikin, että onko aihe liian akateeminen ja pystynkö sitä loppuun 

asti suorittamaan. Itse rakennuspuolen ammattikoulun suorittaneena ja sen jälkeen 

ammattikorkeakoulussa opiskellessani huomasin, että valmiuksissa on paljon eroja 

riippuen siitä, mitkä toisen asteen opinnot on suoritettu. Tästä sainkin opinnäytetyö-

höni aiheeseen idean. Eniten eroja valmiuksissa huomasin kielissä ja matemaatti-

sissa opinnoissa. Tämän opinnäytetyön tekemisessä paneuduin paljon toisen as-

teen opintojen toteutus- ja opetussuunnitelmiin. Prosessi alkoi jo 2018 vuoden lo-

pussa tiedon ja materiaalin keräämisen muodossa. Kirjoittaminen ja tutkimustyö al-

koi 2019 vuoden alussa ja sitä suoritettiin huhtikuuhun 2019 asti. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteisiin mielestäni päästiin hyvin. Isoin tavoite oli tutkia 

toisen asteen opintojen valmiuksia ja niiden eroavaisuuksia. Nämä eroavaisuudet 

näkyvät mielestäni hyvin kyselytutkimuksen tuloksista. Toinen tavoite oli arvioida 

nivelvaiheen opintoja ja miten SILTA-opinnot ovat parantaneet ammattikoulun opis-

kelijoiden valmiuksia siirtyä helpommin toisen asteen opinnoista korkeakouluopin-

toihin. Haastattelututkimuksesta käy hyvin laadullisesti ilmi SILTA-opintojen hyödyt 

ja haitat. Toivon, että tästä opinnäytetyöstä ja tutkimuksista on hyötyä toisen asteen 

oppilaitoksille sekä ammattikorkeakoululle. 

9.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä opinnäytetyö ja tutkimustyö painottui ainoastaan rakennuspuolen ja raken-

nustekniikan opintoihin. Opiskelu- ja oppimisvalmiuksien tutkimista voisi mielestäni 

suorittaa myös muiden alojen opintoihin. Kyselytutkimus rajattiin Seinäjoen ammat-

tikorkeakoulussa syksyllä 2018 aloittaneille ensimmäisen vuosikurssin insinööri- ja 

rakennusmestariopiskelijoille. Tutkimustyötä voisi suorittaa myös toisen ja kolman-

nen vuosikurssin opiskelijoille ja sitä kautta viedä tutkimusta eteenpäin. Haastatte-

lututkimuksen voisi suorittaa myös toisen asteen oppilaitoksien ja ammattikorkea-

koulun opettajille. Opettajilta saisi vielä enemmän tietoa ja kokemuksen kautta saa-

tuja näkemyksiä oppilaiden oppimisesta ja valmiuksien parantamisesta. 
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Liite 1. Kyselylomake 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
Lukion ja ammattikoulun antamat valmiudet 

 
1. Mitä rakennustekniikan alaa opiskelet? 
 

 
Insinööri 

 
Rakennusmestari 
 
 
 
 

2. Mitkä toisen asteen opinnot olet suorittanut? 
 

 
Lukio 

 
Ammattikoulu 

 
Kaksoistutkinto 
 
 
 
 

3. Arvioi siirtymän helppous toisen asteen opinnoista korkeakouluun asteikolla 1 -5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen) 
 
 
 
 

4. Pitäisikö mielestäsi tätä siirtymää helpottaa? 
 

 
Kyllä pitäisi 

 
Ei pitäisi 

 
En osaa sanoa
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5. Onko toisen asteen opinnoista ollut sinulle hyötyä korkeakoulussa? 
 

 
Kyllä on 

 
Ei ole 

 
En osaa sanoa 
 
 
 
 

6. Oliko lähtökohtasi hyvät lähteä opiskelemaan korkeakoulussa toisen asteen tutkintosi  
antamien valmiuksien puolesta? 
 

 
Kyllä oli 

 
Ei ollut 

 
En osaa sanoa 
 
 
 
 

7. Kummasta toisen asteen opinnoista saa mielestäsi parhaimmat valmiudet lähteä  
opiskelemaan tekniikan alaa korkeakoulussa? 
 

 
Ammattikoulu 

 
Lukio 
 
 
 
 

8. Kerro omin sanoin, että miten näitä valmiuksia voitaisiin toisella asteella mielestäsi  
parantaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Pitäisikö jo toisella asteella opiskellessa olla mahdollisuus tehdä joitakin  
korkeakouluopintoja, sen kautta parantaa omia valmiuksia ja omaa ammattitaitoa? 
 

 
Kyllä pitäisi 

 
Ei pitäisi 

 
En osaa sanoa
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10. Arvioi omat opiskeluvalmiutesi toisen asteen pohjalta aloittaessasi opinnot  
korkeakoulussa asteikolla 1-5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen) 
 
 
 
 

11. Missä näissä tekniikan alan perusopinnoissa on ollut eniten vaikeuksia ensimmäisenä  
lukuvuonna? Voit valita useamman! 
 

 
Kielet (ruotsi, englanti) 

 
Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria, mekaniikka, fysiikan perusteet yms. 

 
Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen) 

 
Ammattiopinnot (kaavoitus, rakennussuunnittelu ja cad, rakennusmateriaalit, talonrakennus) 
 
 
 
 

12. Arvioi omat rakennusalan ammatilliset valmiudet toisen asteen pohjalta asteikolla 1 -5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen)
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13. Mitkä ammattiopinnot ovat tuottaneet eniten vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna? Voit  
valita useamman! 
 

 
Kaavoitus 

 
Rakennussuunnittelu ja CAD 

 
Rakennusmateriaalit 

 
Betonitekniikka 

 
Statiikka 

 
Talotekniikan perusteet 

 
Rakentamistalous 

 
Talonrakennus 

 
Työturvallisuus 
 
 
 
 

14. Arvioi omat matemaattiset valmiudet toisen asteen pohjalta asteikolla 1 -5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen) 
 
 
 
 

15. Mitkä matemaattiset kurssit ovat tuottaneet eniten vaikeuksia ensimmäisenä  
lukuvuonna? Voit valita useamman! 
 

 
Algebra 

 
Geometria 

 
Talous- ja tilastomatematiikka 

 
Fysiikan perusteet 

 
Mekaniikka (insinööri) 

 
Lineaarialgebra (insinööri) 

 
Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri)
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16. Arvioi omat kielelliset (ruotsi & englanti) valmiudet toisen asteen pohjalta asteikolla 1 -5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen) 
 
 
 
 

17. Kumman kielen kanssa sinulla on, tai on ollut enemmän haasteita? 
 

 
Ruotsi 

 
Englanti 
 
 
 
 

18. Arvioi omat äidinkielen ja kirjoittamisen valmiudet toisen asteen pohjalta asteikolla 1 -5. 
 

 
1 (välttävä) 

 
2 (tyydyttävä) 

 
3 (hyvä) 

 
4 (kiitettävä) 

 
5 (erinomainen) 
 
 
 
 

19. Missä äidinkielen osa-alueessa sinulla on parannettavaa? Voit valita useamman! 
 

 
Kirjoittaminen 

 
Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 

 
Puheviestintä ja esiintyminen 

 
Kirjallisuus ja media

  

  

  

 
20. Onko motivaatiosi opiskelua kohtaan parantunut korkeakouluun pääsyn myötä?  
 

 
Kyllä on 

 
Ei ole 

 
En osaa sanoa 
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Liite 2. Kyselyn tulokset 

 

 

 n Prosentti 
Insinööri 35 72,92% 

Rakennusmestari 13 27,08% 

 
 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Lukio 18 51,43% 3 23,08% 21 

Ammattikoulu 13 37,14% 10 76,92% 23 

Kaksoistutkinto 4 11,43% 0 0 % 4 

      
Yhteensä 35  13  48 
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27%
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1. Mitä rakennustekniikan alaa opiskelet?
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Kaksoistutkinto

2. Mitkä toisen asteen opinnot olet suorittanut?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 1 2,86% 1 7,69% 2 

2 (tyydyttävä) 8 22,86% 3 23,08% 11 

3 (hyvä) 10 28,57% 5 38,46% 15 

4 (kiitettävä) 12 34,28% 3 23,08% 15 

5 (erinomainen) 4 11,43% 1 7,69% 5 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 1 7,7% 0 0 % 1 

2 (tyydyttävä) 2 11,11% 5 38,46% 1 25% 8 

3 (hyvä) 4 22,22% 5 38,46% 1 25% 10 

4 (kiitettävä) 9 50% 1 7,69% 2 50% 12 

5 (erinomainen) 3 16,67% 1 7,69% 0 0 % 4 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

3%

23%

29%

34%

11%

8%

23%

38%

23%

8%
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1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

3. Arvioi siirtymän helppous toisen asteen opinnoista 
korkeakouluun asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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22%

50%

17%

8%
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3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

3. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 1 33,34% 0 0 % 1 

2 (tyydyttävä) 0 0 % 3 30% 3 

3 (hyvä) 1 33,33% 4 40% 5 

4 (kiitettävä) 0 0 % 3 30% 3 

5 (erinomainen) 1 33,33% 0 0 % 1 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 9 25,71% 3 23,08% 12 

Ei pitäisi 15 42,86% 7 53,84% 22 

En osaa sanoa 11 31,43% 3 23,08% 14 

      
Yhteensä 35  13  48 
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Lukio Ammattikoulu

26%

43%

31%

23%

54%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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En osaa sanoa

4. Pitäisikö mielestäsi tätä siirtymää helpottaa?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 4 22,22% 4 30,77% 1 25% 9 

Ei pitäisi 9 50% 5 38,46% 1 25% 15 

En osaa sanoa 5 27,78% 4 30,77% 2 50% 11 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 2 66,67% 1 10% 3 

Ei pitäisi 1 33,33% 6 60% 7 

En osaa sanoa 0 0 % 3 30% 3 

      
Yhteensä 3  10  13 
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Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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Lukio Ammattikoulu



84 

 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 30 85,71% 6 46,15% 36 

Ei ole 5 14,29% 5 38,46% 10 

En osaa sanoa 0 0 % 2 15,39% 2 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 18 100% 8 61,54% 4 100% 30 

Ei ole 0 0 % 5 38,46% 0 0 % 5 

En osaa sanoa 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

        
Yhteensä 18  13  4  35 
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5. Onko toisen asteen opinnoista ollut sinulle hyötyä 
korkeakoulussa?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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85 

 

 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 1 33,33% 5 50% 6 

Ei ole 2 66,67% 3 30% 5 

En osaa sanoa 0 0 % 2 20% 2 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä oli 21 60% 6 46,15% 27 

Ei ollut 8 22,86% 7 53,85% 15 

En osaa sanoa 6 17,14% 0 0 % 6 

      
Yhteensä 35  13  48 
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Lukio Ammattikoulu
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6. Oliko lähtökohtasi hyvät lähteä opiskelemaan 
korkeakoulussa toisen asteen tutkintosi antamien 

valmiuksien puolesta?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä oli 13 72,22% 4 30,77% 4 100% 21 

Ei ollut 1 5,56% 7 53,85% 0 0 % 8 

En osaa sanoa 4 22,22% 2 15,38% 0 0 % 6 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä oli 1 33,33% 5 50% 6 

Ei ollut 2 66,67% 5 50% 7 

En osaa sanoa 0 0 % 0 0 % 0 

      
Yhteensä 3  10  13 
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ammattikoulu 13 37,14% 7 53,85% 20 

Lukio 22 62,86% 6 46,15% 28 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ammattikoulu 5 27,78% 6 46,15% 2 50% 13 

Lukio 13 72,22% 7 53,85% 2 50% 22 

        
Yhteensä 18  13  4  35 
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7. Kummasta toisen asteen opinnoista saa mielestäsi 
parhaimmat valmiudet lähteä opiskelemaan tekniikan alaa 
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ammattikoulu 2 66,67% 5 50% 7 

Lukio 1 33,33% 5 50% 6 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

8. Kerro omin sanoin, että miten näitä valmiuksia voitaisiin toisella asteella mieles-

täsi parantaa? 

- Toisella asteella ei käydä minkäänlaista vaikeaa matematiikkaa, joka helpot-

taisi ammattikorkeakoulun matematiikan opinnoissa. 

- Lukiossa voisi olla jotain käytännönläheisempiä opintoja pelkän teorian li-

säksi. 

- Ammattikoulussa voisi olla enemmän matematiikkaa. 

- Ammattikoulussa pitäisi olla enemmän rakennusalan teoriaa. 

- Vois järjestää erillisiä kursseja pääsykokeita varten tai ammattikoulussa vois 

olla jatkoa suunnittelevia varten haasteellisempaa matikkaa 

- Kertauskursseilla pääsykokeisiin. 

- Enemmän perehtymistä jatko-opiskelu aloihin. 

- Enemmän opetusta, joka tähtää ja valmentaa ammattikorkeakouluun. 
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7. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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- Tekniikan kursseja lukioon. 

- Ammattikoulussa voitaisiin käydä enemmän korkeakoulussakin käytäviä ma-

tematiikan opintoja. 

- Kävin kaikki matematiikan sekä fysiikan kurssit lukiossa, mutta etenkin fy-

siikasta on vain yksi pakollinen kurssi, josta ei yksistään olisi hirveästi apua 

opintoihin. 

- Matematiikkaa ja fysiikkaa enemmän. Ammattikoulussa oli plus ja miinus-las-

kuja ja amk:ssa on ollut kirimistä. 

- Lisätä toisen asteen viimeisen vuoden opetukseen "preppauskurssi" ammat-

tikorkeaan haluaville opiskelijoille. Kurssilla käytäisiin läpi AMK:ssa tärkeitä 

perusaineita. 

- Haastavampaa matematiikkaa ammattikouluun. 

- Fysiikassa lähtö oli vaikeaa. En ole lukenut sitä kun, yhden kurssin ja otin 

siitä suoritusmerkinnän. Sitä pitäisi perehdyttää enemmän. Esimerkiksi ihan 

perus määreet ja käsitteet kuntoon heti kurssin alussa. Matikassa oli myös 

kertauskurssi, samanlaisen voisi järjestää fysiikassa. 

- Taitaa oppilaat olla siinä iässä, että ei niin nappaa olla koulussa. Jos keskit-

tyisi paremmin niin voisi saada paremmat eväät jatko-opiskeluun. 

- Ammattikouluun kuria. 

- Ammattikorkeakoulu on kuitenkin enemmän teoriapainotteista, jolloin esim. 

lukiossa opiskeltavat kielet ja pitkä matematiikka, kemiat sekä fysiikat autta-

vat mielestäni enemmän itse opiskelussa kuin mitä käytännölliset asiat, jotka 

taas auttavat enemmän käytännön asioissa, kuten työssä kehittymisessä. 

- Ammattikorkeakoulussa voisi parantaa omat tiedot rakentamisesta ja syven-

tää tiedot monessa eri rakennusvaiheessa. 

- Ei ole matematiikkaan mitään saumaa ammattikoulusta. 

- Ei voi. Pitäisi kertoa lukiolaisille, että tämä ei heille sovi. Lukiosta yliopistoon. 
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- Tekniikkaan vain ammattikoululaiset. Lukio vois pakko-ohjata ylioppilaat 

muualle, omaksi parhaaksi. 

- Matemaattisia aineita pitäisi ammattikoulussa olla hieman paremmin. 

- Ei voi. 9 kysymykseen sen verta, että Lapuan Sedussa pystyi jo tekemään 

joitakin korkeakouluopintoihin liittyviä kurssia esim. matikasta. 

- Ammatti koulujen huonoin puoli on nykyään, että kaikki saa paperit meni 

koulu miten meni. Viime vuosina olen palkannut vasta valmistuneita ammat-

tikoululaisia ja selvinnyt ettei ne osaa edes kuvia lukea, saati tehdä mitään. 

Syy tähän on, koska nykyään koulu saa rahat opiskelijasta rahat vasta kun 

opiskelija valmistuu eikä niin kuin ennen, että joka lukuvuodesta tulee tuki 

raha valtiolta koululle. Eli koulu jää ilman rahaa, jos opiskelija ei valmistu. 

- Lukiossa voitaisiin tutustuttaa paremmin eri aloihin ja minkälaista opiskelu 

amk:ssa on. 

- Ammattikoulussa olisi enemmän matematiikkaa ja fysiikkaa. 

- Ammattikoulussa olisi enemmän matikkaa ja fysiikkaa. 

- En tiedä, sillä en ole käynyt toista astetta rakennustekniikan parissa vaan 

autoalalla. Näin ollen jätin vastaamatta kysymykseen 12 sillä minulla ei toisen 

asteen opintojen pohjalta ole kokemusta ammattiaineisiin. 

- Ammattikouluun enemmän matikkaa ja fysiikkaa. 
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 19 55,88% 11 84,62% 30 

Ei pitäisi 8 23,53% 2 15,38% 10 

En osaa sanoa 7 20,59% 0 0 % 7 

      
Yhteensä 34  13  47 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 8 44,44% 9 75% 2 50% 19 

Ei pitäisi 5 27,78% 2 16,67% 1 25% 8 

En osaa sanoa 5 27,78% 1 8,33% 1 25% 7 

        
Yhteensä 18  12  4  34 

 

56%

23%

21%

85%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä pitäisi

Ei pitäisi

En osaa sanoa

9. Pitäisikö jo toisella asteella opiskellessa olla 
mahdollisuus tehdä joitakin korkeakouluopintoja, sen 

kautta parantaa omia valmiuksia ja omaa ammattitaitoa?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)

44%

28%

28%

75%

17%

8%

50%

25%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä pitäisi

Ei pitäisi

En osaa sanoa

9. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä pitäisi 2 66,67% 9 90% 11 

Ei pitäisi 1 33,33% 1 10% 2 

En osaa sanoa 0 0 % 0 0 % 0 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 2 5,71% 1 7,69% 3 

2 (tyydyttävä) 6 17,14% 4 30,77% 10 

3 (hyvä) 11 31,43% 7 53,85% 18 

4 (kiitettävä) 11 31,43% 1 7,69% 12 

5 (erinomainen) 5 14,29% 0 0 % 5 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

67%

33%

90%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä pitäisi

Ei pitäisi

En osaa sanoa

9. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu

6%

17%

32%

31%

14%

7%

31%

54%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

10. Arvioi omat opiskeluvalmiutesi toisen asteen pohjalta 
aloittaessasi opinnot korkeakoulussa asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 2 15,39% 0 0 % 2 

2 (tyydyttävä) 0 0 % 6 46,15% 0 0 % 6 

3 (hyvä) 5 27,78% 4 30,77% 2 50% 11 

4 (kiitettävä) 10 55,55% 1 7,69% 0 0 % 11 

5 (erinomainen) 3 16,67% 0 0 % 2 50% 5 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 1 33,34% 0 0 % 1 

2 (tyydyttävä) 1 33,33% 3 30% 4 

3 (hyvä) 1 33,33% 6 60% 7 

4 (kiitettävä) 0 0 % 1 10% 1 

5 (erinomainen) 0 0 % 0 0 % 0 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

28%

55%

17%

15%

46%

31%

8%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

10. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto

34%

33%

33%
30%

60%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

10. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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Insi-
nööri 

(RAK1
8) 

Rakennus-
mestari 
(RKM18) 

Yh-
teens

ä 

Kielet (ruotsi, englanti) 14 4 18 
Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria, mekaniikka, fysiikan 

perusteet yms. 20 8 28 

Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen) 5 1 6 
Ammattiopinnot (kaavoitus, rakennussuunnittelu ja cad, rakennus-

materiaalit, talonrakennus) 4 3 7 

    
Yhteensä 43 16 59 

 

 

 

Lu-
kio 

Ammat-
tikoulu 

Kaksois-
tutkinto 

Yh-
teensä 

Kielet (ruotsi, englanti) 4 8 2 14 
Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria, mekaniikka, fy-

siikan perusteet yms. 11 7 2 20 
Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen) 2 1 2 5 

Ammattiopinnot (kaavoitus, rakennussuunnittelu ja cad, ra-
kennusmateriaalit, talonrakennus) 4 0 0 4 

     
Yhteensä 21 16 6 43 

 

40%

57%

14%

11%

31%

62%

8%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kielet (ruotsi, englanti)

Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria,…

Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen)

Ammattiopinnot (kaavoitus,…

11. Missä näissä tekniikan alan perusopinnoissa on ollut 
eniten vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)

22%

61%

11%

22%

62%

54%

8%

50%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kielet (ruotsi, englanti)

Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria,…

Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen)

Ammattiopinnot (kaavoitus,…

11. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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Lu-
kio 

Ammatti-
koulu 

Yh-
teensä 

Kielet (ruotsi, englanti) 0 4 4 
Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria, mekaniikka, fysiikan pe-

rusteet yms. 0 8 8 
Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen) 0 1 1 

Ammattiopinnot (kaavoitus, rakennussuunnittelu ja cad, rakennusma-
teriaalit, talonrakennus) 3 0 3 

    
Yhteensä 3 13 16 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 6 17,14% 2 16,67% 8 

2 (tyydyttävä) 10 28,57% 1 8,33% 11 

3 (hyvä) 11 31,43% 2 16,67% 13 

4 (kiitettävä) 5 14,29% 4 33,33% 9 

5 (erinomainen) 3 8,57% 3 25% 6 

      
Yhteensä 35  12  47 

 

100%

40%

80%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Kielet (ruotsi, englanti)

Matematiikka ja fysiikka (algebra, geometria,…

Äidinkieli (viestintätaidot, kirjoittaminen)

Ammattiopinnot (kaavoitus,…

11. Rakennusmestari (RAKM18)

Lukio Ammattikoulu

17%

29%

31%

14%

9%

17%

8%

17%

33%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

12. Arvioi omat rakennusalan ammatilliset valmiudet 
toisen asteen pohjalta asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 4 22,22% 2 15,39% 0 0 % 6 

2 (tyydyttävä) 7 38,89% 3 23,08% 0 0 % 10 

3 (hyvä) 4 22,22% 4 30,77% 3 75% 11 

4 (kiitettävä) 2 11,11% 2 15,38% 1 25% 5 

5 (erinomainen) 1 5,56% 2 15,38% 0 0 % 3 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 2 66,67% 0 0 % 2 

2 (tyydyttävä) 1 33,33% 0 0 % 1 

3 (hyvä) 0 0 % 2 22,22% 2 

4 (kiitettävä) 0 0 % 4 44,45% 4 

5 (erinomainen) 0 0 % 3 33,33% 3 

      
Yhteensä 3  9  12 
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15%
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1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

12. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

12. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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Insinööri 
(RAK18) 

Rakennusmestari 
(RKM18) Yhteensä 

Kaavoitus 6 0 6 

Rakennussuunnittelu ja CAD 11 8 19 

Rakennusmateriaalit 1 1 2 

Betonitekniikka 3 0 3 

Statiikka 23 5 28 

Talotekniikan perusteet 1 2 3 

Rakentamistalous 4 0 4 

Talonrakennus 1 1 2 

Työturvallisuus 0 0 0 

    
Yhteensä 50 17 67 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto Yhteensä 

Kaavoitus 4 2 0 6 

Rakennussuunnittelu ja CAD 8 3 0 11 

Rakennusmateriaalit 1 0 0 1 

Betonitekniikka 1 2 0 3 

Statiikka 12 8 3 23 

19%
34%

3%
9%

72%
3%

13%
3%

67%
8%

42%
17%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kaavoitus

Betonitekniikka

Rakentamistalous

13. Mitkä ammattiopinnot ovat tuottaneet eniten 
vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna? Voit valita 

useamman!

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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50%
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23%
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Rakennusmateriaalit

Statiikka

Rakentamistalous

Työturvallisuus

13. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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Talotekniikan perusteet 0 1 0 1 

Rakentamistalous 0 4 0 4 

Talonrakennus 1 0 0 1 

Työturvallisuus 0 0 0 0 

     
Yhteensä 27 20 3 50 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Yhteensä 

Kaavoitus 0 0 0 

Rakennussuunnittelu ja CAD 3 5 8 

Rakennusmateriaalit 0 1 1 

Betonitekniikka 0 0 0 

Statiikka 0 5 5 

Talotekniikan perusteet 2 0 2 

Rakentamistalous 0 0 0 

Talonrakennus 1 0 1 

Työturvallisuus 0 0 0 

    
Yhteensä 6 11 17 

 

 

100%

67%

33%

56%
11%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Kaavoitus

Rakennusmateriaalit

Statiikka

Rakentamistalous

Työturvallisuus

13. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu

9%

17%

31%

31%

12%

46%

38%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

14. Arvioi omat matemaattiset valmiudet toisen asteen 
pohjalta asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 3 8,57% 0 0 % 3 

2 (tyydyttävä) 6 17,14% 6 46,16% 12 

3 (hyvä) 11 31,43% 5 38,46% 16 

4 (kiitettävä) 11 31,43% 1 7,69% 12 

5 (erinomainen) 4 11,43% 1 7,69% 5 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 3 23,08% 0 0 % 3 

2 (tyydyttävä) 2 11,11% 3 23,08% 1 25% 6 

3 (hyvä) 6 33,33% 4 30,77% 1 25% 11 

4 (kiitettävä) 7 38,89% 2 15,38% 2 50% 11 

5 (erinomainen) 3 16,67% 1 7,69% 0 0 % 4 

        
Yhteensä 18  13  4  35 
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4 (kiitettävä)
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14. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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2 (tyydyttävä)
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5 (erinomainen)

14. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 0 0 % 0 

2 (tyydyttävä) 0 0 % 6 60% 6 

3 (hyvä) 2 66,67% 3 30% 5 

4 (kiitettävä) 0 0 % 1 10% 1 

5 (erinomainen) 1 33,33% 0 0 % 1 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

 

 

Insinööri 
(RAK18) 

Rakennusmestari 
(RKM18) Yhteensä 

Algebra 10 10 20 

Geometria 4 5 9 

Talous- ja tilastomatematiikka 6 1 7 

Fysiikan perusteet 5 1 6 

Mekaniikka (insinööri) 23 0 23 

Lineaarialgebra (insinööri) 15 0 15 

Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri) 7 0 7 

    
Yhteensä 70 17 87 

 

31%
13%

19%
16%

72%
47%

22%

77%
38%

8%
8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Algebra

Talous- ja tilastomatematiikka

Mekaniikka (insinööri)

Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri)

15. Mitkä matemaattiset kurssit ovat tuottaneet eniten 
vaikeuksia ensimmäisenä lukuvuonna? Voit valita 

useamman!

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto Yhteensä 

Algebra 4 5 1 10 

Geometria 1 2 1 4 

Talous- ja tilastomatematiikka 1 3 2 6 

Fysiikan perusteet 1 4 0 5 

Mekaniikka (insinööri) 10 10 3 23 

Lineaarialgebra (insinööri) 10 5 0 15 

Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri) 2 4 1 7 

     
Yhteensä 29 33 8 70 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Yhteensä 

Algebra 0 10 10 

Geometria 3 2 5 

Talous- ja tilastomatematiikka 0 1 1 

Fysiikan perusteet 0 1 1 

Mekaniikka (insinööri) 0 0 0 

Lineaarialgebra (insinööri) 0 0 0 

Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri) 0 0 0 
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6%
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63%

63%
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Mekaniikka (insinööri)

Lineaarialgebra (insinööri)

Sähkö- ja lämpöoppi (insinööri)

15. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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Fysiikan perusteet

Mekaniikka (insinööri)
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15. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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Yhteensä 3 14 17 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 5 14,71% 4 33,33% 9 

2 (tyydyttävä) 6 17,65% 2 16,67% 8 

3 (hyvä) 11 32,35% 4 33,33% 15 

4 (kiitettävä) 8 23,53% 0 0 % 8 

5 (erinomainen) 4 11,76% 2 16,67% 6 

      
Yhteensä 34  12  46 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 1 5,88% 4 30,77% 0 0 % 5 

2 (tyydyttävä) 2 11,77% 3 23,08% 1 25% 6 

3 (hyvä) 6 35,29% 3 23,08% 2 50% 11 

4 (kiitettävä) 7 41,18% 1 7,69% 0 0 % 8 

5 (erinomainen) 1 5,88% 2 15,38% 1 25% 4 

15%

18%

32%

23%

12%

33%

17%

33%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

16. Arvioi omat kielelliset (ruotsi & englanti) valmiudet 
toisen asteen pohjalta asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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41%

6%

31%

23%

23%

8%

15%

25%

50%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

16. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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Yhteensä 17  13  4  34 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 4 44,45% 4 

2 (tyydyttävä) 0 0 % 2 22,22% 2 

3 (hyvä) 1 33,33% 3 33,33% 4 

4 (kiitettävä) 0 0 % 0 0 % 0 

5 (erinomainen) 2 66,67% 0 0 % 2 

      
Yhteensä 3  9  12 

 

 

 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ruotsi 28 87,5% 12 92,31% 40 

Englanti 4 12,5% 1 7,69% 5 

      
Yhteensä 32  13  45 

33%

67%

45%

22%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

16. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu

87%

13%

92%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruotsi

Englanti

17. Kumman kielen kanssa sinulla on, tai on ollut enemmän 
haasteita?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ruotsi 15 93,75% 10 76,92% 3 100% 28 

Englanti 1 6,25% 3 23,08% 0 0 % 4 

        
Yhteensä 16  13  3  32 

 

 

 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Ruotsi 3 100% 9 90% 12 

Englanti 0 0 % 1 10% 1 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

94%

6%

77%

23%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ruotsi

Englanti

17. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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17. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 1 2,86% 1 7,69% 2 

2 (tyydyttävä) 3 8,57% 1 7,69% 4 

3 (hyvä) 23 65,71% 7 53,85% 30 

4 (kiitettävä) 7 20% 2 15,39% 9 

5 (erinomainen) 1 2,86% 2 15,38% 3 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 1 7,69% 0 0 % 1 

2 (tyydyttävä) 2 11,11% 1 7,69% 0 0 % 3 

3 (hyvä) 10 55,55% 9 69,23% 4 100% 23 

4 (kiitettävä) 5 27,78% 2 15,39% 0 0 % 7 

5 (erinomainen) 1 5,56% 0 0 % 0 0 % 1 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

3%

8%

66%

20%

3%

8%

8%

54%

15%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

18. Arvioi omat äidinkielen ja kirjoittamisen valmiudet 
toisen asteen pohjalta asteikolla 1-5.

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)

11%

56%

28%

5%

8%

8%

69%

15%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1 (välttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (kiitettävä)

5 (erinomainen)

18. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

1 (välttävä) 0 0 % 1 10% 1 

2 (tyydyttävä) 0 0 % 1 10% 1 

3 (hyvä) 1 33,33% 6 60% 7 

4 (kiitettävä) 0 0 % 2 20% 2 

5 (erinomainen) 2 66,67% 0 0 % 2 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

 

 

Insinööri 
(RAK18) 

Rakennusmestari 
(RKM18) Yhteensä 

Kirjoittaminen 21 7 28 

Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 6 3 9 

Puheviestintä ja esiintyminen 13 8 21 

Kirjallisuus ja media 7 3 10 

    
Yhteensä 47 21 68 
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2 (tyydyttävä)
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18. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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Kirjoittaminen

Lukeminen ja luetun ymmärtäminen

Puheviestintä ja esiintyminen

Kirjallisuus ja media

19. Missä äidinkielen osa-alueessa sinulla on 
parannettavaa? Voit valita useamman!

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)
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Lu-
kio Ammattikoulu Kaksoistutkinto Yhteensä 

Kirjoittaminen 9 8 4 21 

Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 4 2 0 6 

Puheviestintä ja esiintyminen 10 2 1 13 

Kirjallisuus ja media 1 5 1 7 

     
Yhteensä 24 17 6 47 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Yhteensä 

Kirjoittaminen 1 6 7 

Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 0 3 3 

Puheviestintä ja esiintyminen 3 5 8 

Kirjallisuus ja media 0 3 3 

    
Yhteensä 4 17 21 
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19. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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19. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu
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 Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 25 71,43% 11 84,62% 36 

Ei ole 7 20% 1 7,69% 8 

En osaa sanoa 3 8,57% 1 7,69% 4 

      
Yhteensä 35  13  48 

 

 

 Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto  

 n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 11 61,11% 11 84,62% 3 75% 25 

Ei ole 5 27,78% 2 15,38% 0 0 % 7 

En osaa sanoa 2 11,11% 0 0 % 1 25% 3 

        
Yhteensä 18  13  4  35 

 

71%

20%

9%

84%

8%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä on

Ei ole

En osaa sanoa

20. Onko motivaatiosi opiskelua kohtaan parantunut 
korkeakouluun pääsyn myötä?

Insinööri (RAK18) Rakennusmestari (RKM18)

61%

28%

11%

85%

15%

75%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä on

Ei ole

En osaa sanoa

20. Insinööri (RAK18)

Lukio Ammattikoulu Kaksoistutkinto
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 Lukio Ammattikoulu  

 n Prosentti n Prosentti Yhteensä 

Kyllä on 3 100% 8 80% 11 

Ei ole 0 0 % 1 10% 1 

En osaa sanoa 0 0 % 1 10% 1 

      
Yhteensä 3  10  13 

 

100%
80%
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Kyllä on
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En osaa sanoa

20. Rakennusmestari (RKM18)

Lukio Ammattikoulu


