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1 JOHDANTO

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda koneistuksen perusteiden

opintojaksoon oppimisympäristö. Koneistuksen perusteiden opintojakson

laajuus on 8ov ja se kuulu Kone- ja metallialan perusosaamisen

opintokokonaisuuteen. Oppimisympäristöstä haluttiin turvallinen, kiinnostava

ja työelämään pohjautuva. Uusi oppimisympäristö loi uuden haasteen

opettajan tapaan opettaa, perinteinen opetustapa ei ole mahdollista uudessa

oppimisympäristössä.

Uusi oppimisympäristö oli aikaisempaa pienempi, joten sen pohjapiirustus eli

layout jouduttiin suunnittelemaan uudestaan. Suunnittelussa otettiin huomioon

uuden opetustavan oppimisen eri vaiheet. Laitteiden ja koneiden sijoittelu tuli

olla sellainen, että opiskelijoiden siirtyminen koneelta koneelle tulisi

mahdollisimman joustavaa ja tiedonkulun tuli olla sujuvaa opiskelijoiden

kesken. Myös työturvallisuus asiat tuli ottaa huomioon.

Yhteiskunnassa on tällä hetkellä jatkuva muutosturbulenssi. Oppilaitoksien

oppilasmäärät pienevät, kuten resurssit. Oppilaitosten tulee antaa oppilaille

sellaisia valmiuksia, että he selviävät muuttuvassa yhteiskunnassa.

Yhteistoiminnallinen oppiminen antaa opiskelijoille työkaluja elämässä

selviytymiseen ja auttaa opiskelijoita sisäistämään yhteistoiminnalliset

perusarvot: demokratian, tasa-arvon, erilaisuuden kunnioittamisen ja

vastuuntunteen itsestä ja muista. Yhteistoiminnallinen oppiminen on opiskelua

ryhmissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on tilanteesta riippuen

parityöskentelyä, ryhmätyötä tai yksilöllistä työtä.

Tutustuin ensimmäistä kertaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja koin sen

mielenkiintoiseksi. Varsinkin tilojen ja laitteiden ollessa rajalliset niin kyseinen

tapa opettaa on varsin hyvä. Oppimistulokset yllättivät, kaikki opiskelijat saivat

perusteet koneistuksesta. Tietysti kokemusta tuli myös siitä ettei ole yhtä

ainoata oppimistapaa, vaan on monta hyvää erilaista oppimistapaa, joiden

soveltaminen ja sekoittaminen on opettajan ammattitaitoa.
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN MÄÄRITTELY

Yhteiskunnassa on tällä hetkellä jatkuva muutoksenturbulenssi. Työelämän

muuttuessa myös oppilaitokset ovat muutosten kourissa. Oppilaitoksien

resursseja pienennetään jatkuvasti säästöjen saamiseksi.

Ammattiopiston koneistuksen tilat ja koneet ovat pienentyneet melkein

puoleen siitä mitä ne olivat tullessani taloon vuonna 2002. Samaan aikaan

OPS sisältö ei ole muuttunut. Tämä on ollut ongelmallista. Miten saadaan

tehtyä OPS mukaista opetusta pienillä resursseilla? Pinnalle nousi myös

muutama tärkeä kysymys:

 Miten saadaan työtilat työturvalliseksi?

 Miten saadaan opiskelu mielekkääksi?

 Miten turvataan jokaiselle opiskelijalle opiskelurauha?

2.1 KEHITTÄMISHANKKEEN ONGELMAN MÄÄRITTELY

Suurimpana ongelmana koin tilojen ja koneiden puutteen. Taloudellisia varoja

ei ole uusien tilojen vuokriin, joten oli keksittävä jotain muuta. Eli oli

muutettava oppimistyyliä/oppimistapaa. Vanhoissa tiloissa

opettaminen/oppiminen oli perinteistä luokka/työsali opetusta. Esim. jos

oppimisen aiheena oli sorvaus, opettaja opetti teorian luokassa, jonka jälkeen

mentiin työsaliin sorvaamaan. Opiskelijoille kaikille oli ”oma” sorvi. Opettajalle

näytettyään taitonsa opiskelija oli valmis tekemään harjoitustöitänsä. Töiden

valmistettua siirryttiin seuraavaan aiheeseen esim. jyrsintään. Tämä

oppimistapa ei tullut kysymykseen uusissa tiloissa.
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2.2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITE

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda koneistuksen oppimisympäristö

kone- ja metallialan opiskelijoille. Oppimisympäristöstä haluttiin turvallinen,

kiinnostava ja työelämään pohjautuva. Tavoitteena oli myös perehtyä ja

kokeilla oppimisympäristössä yhteistoiminnallista oppimista.

3 KONEISTUS

Koneistus eli lastuava työstö on yksi tärkeimmistä ja eniten käytetyistä

valmistusmenetelmistä. Koneistuksessa on kaksi päätyövaihetta: rouhinta ja

viimeistely. Rouhinnassa kappaleesta irrotetaan suuria ainemääriä

tehokkaasti ja viimeistelytyöstössä on tavoitteena hyvä pinnanlaatu ja

mittatarkkuus. Lastuamisessa työstettävää materiaalia kovempi terä

tunkeutuu työkappaleeseen ja irrottaa siitä materiaalia lastun muodossa.

Lastuavan terän perusteella voidaan lastuaminen jakaa geometrisesti

määrämuotoisella terällä tehtävään työstöön ja geometrisesti epämääräisellä

terällä tehtävään työstöön. (Maaranen 2004).

3.1 SORVAAMINEN

Sorvaaminen on yleisin koneistusmenetelmä. Siinä työkappale pyörii

pituusakselinsa ympäri ja työkalu tekee syöttö ja asetusliikkeet (Kuva 1).

Kuva 1 Ison akselin manuaalisorvausta.
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Yleisimpiä sorvityyppejä ovat kärki- ja revolverisorvit. Kärkisorvissa on

karkeasti ajatellen runko, johon on kiinnitetty sekä karapylkkä että kärkipylkkä

ja teräkelkka. Kappale kiinnitetään pyörivään karapylkään ja tuetaan

tarvittaessa toisesta päästään kärkipylkällä. Terä on kiinnitetty teräkelkkaan,

jonka liikkeellä saadaan aikaan lastuaminen ja haluttu muoto kappaleeseen.

Numeerisesti ohjatut NC- tai CNC-sorvit ohjelmoidaan suorittamaan tietyt

työstötoimenpiteet. Numeerisesti ohjattuihin sorveihin voidaan lisätä toinen

työkalurevolveri sekä pyöriviä työkaluja, joiden avulla myös

monimutkaisempien muotojen sorvaaminen mahdollistuu. (Maaranen 2004).

3.2 JYRSINTÄ

Jyrsinnässä pyörimisliikkeen tekee terä ja kappale on paikallaan. Työkalun

syöttöliike on yleensä kohtisuora sen pyörimisakselia vastaan, mutta myös

pyörimisakselin suuntainen liike on mahdollista. Työkalu on yleensä

monihampainen (Kuva 2).

Kuva 2 Potkurin NC-jyrsintää.

Yleisimmät jyrsinkonetyypit ovat polvi- ja runkotyyppiset koneet sekä

koneistuskeskukset. Polvityyppisen jyrsinkoneen pöydälle kiinnitetty kappale

suorittaa yleensä kaikki työliikkeet. Kara voi olla joko vaaka- tai

pystysuunnassa. Myös kara voi joissain tapauksissa liikkua.
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Runkotyyppisessä jyrsinkoneessa itse työkalu suorittaa pysty- ja

poikittaisliikkeet. Sen pöytä on tukeva ja säilyttää hyvin tarkkuutensa. Tästä

syystä NC- ja CNC-jyrsinkoneet samoin kuin koneistuskeskuksetkin

perustuvat yleensä runkotyyppiseen ratkaisuun. Kun jyrsinkoneeseen lisätään

työkaluvarasto, automaattinen työkalun vaihtaja sekä kaksi pöytää, joista

toiseen voidaan vaihtaa kappale sillä välin kun toista kappaletta työstetään,

syntyy koneistuskeskus.  (Maaranen 2004).

3.3 MUUT KONEISTUSMENETELMÄT

Muita yleisimpiä lastuavia työstömenetelmiä ovat mm. poraaminen,

avartaminen, sahaaminen ja hiominen.

Porauksessa työkalu pyörii pituusakselinsa ympäri ja työliike tapahtuu akselin

suuntaisesti (Kuva 3).

Kuva 3 Poraaminen

Poraaminen voi tapahtua myös sorvissa, jolloin kappale pyörii poran ollessa

paikallaan. Suurin osa porattavista rei'istä on halkaisijaltaan pienempiä kuin

25 mm ja syvyydeltään 2-3 kertaa halkaisijan suuruisia.



9

Avartamisessa suurennetaan jo olemassa olevan (yleensä poratun) reiän

halkaisijaa. Työkalu kiinnitetään ns. avarruspäähän, josta käsin se suorittaa

lastuamisen pyörimisliikkeen ja työliikkeen seurauksena.

Sahaamista käytetään yleensä tankomaisten aihioiden paloittelemiseen.

Sahaus on näin yleensä menetelmä, jolla tehdään aihioita muilla menetelmillä

tehtäviä työstöjä varten. Saha voi olla joko kaarisaha, vannesaha tai

pyörösaha (Kuva 4).

Kuva 4 CNC-saha.

Hiontaa käytetään yleensä kappaleen viimeistelyssä tarvittavan pinnan laadun

aikaansaamiseksi. (Maaranen 2004).

4 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppiminen tapahtuu aina jossain ympäristössä. Oppimisympäristöllä

tarkoitetaan, tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, joka edistää oppimista.

Perinteisesti oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista,

kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa oppimistoiminta toteutuu.

Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja opiskelijan sekä opiskelijoiden

keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät.

(Nummenmaa 2002, 128–129.)
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Tietyssä mielessä oppimisympäristöön voidaan katsoa kuuluvaksi

opetussuunnitelma, oppiaineet, opettajat, opetusmenetelmät ja

arviointikäytännöt.

Oppimisympäristö voidaan nähdä paikaksi, missä ihmiset voivat käyttää

hyväkseen mahdollisuuksia selvittää asioita ja rakentaa toimivia ratkaisuja

ongelmiinsa. Toiminta on aktiivista ja ratkaistavien ongelmien tulee olla

autenttisia ja oppijalle merkityksellisiä. (Heikkilä 2006, 279). Oppimisympäristö

on siis muutakin kuin fyysinen tila, jossa opiskelu tapahtuu. Todellisuudessa

oppimiseen liittyy hyvin paljon muitakin kontekstuaalisia asioita, kuten esim.

tunteisiin, asenteisiin ja oppimisilmapiiriin liittyviä tekijöitä.  Uudet

oppimisympäristöt on usein liitetty kehittyneen teknologian käyttämiseen

opetuksessa. Kuitenkin uutta teknologiaa voidaan ihan hyvin käyttää myös

perinteisessä oppimisympäristössä, jolloin siitä vain tulee yksi keinotekoisen

toimintarakenteen osa. Uuteen oppimisympäristöön liittyy myös haasteita ja

velvoitteita, jotka eivät sinänsä ole sidoksissa sen enempää uuteen kuin

vanhaankaan teknologiaan.

Ydinkysymys on siinä, kuinka oppimisympäristöistä voidaan tehdä

rakenteeltaan todellisuuden kaltaisia niin, että niissä voidaan toimia kuten

todellisuudessa. Uusissa oppimisympäristöissä pyritään siis kohti luonnollisia

työmuotoja, jossa oppija itse voisi ohjata tapahtumia omien tavoitteidensa ja

arvioidensa suunnassa.  Uudet oppimisympäristöt antavat paremmat

mahdollisuudet oppimisen ja todellisuuden yhteennivomiseen kuin perinteiset,

"suljetut" oppimisympäristöt. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen pohjalta

suunniteltu oppimisympäristö pyrkii tarjoamaan mahdollisimman autenttisia

oppimiskokemuksia ja todellisen maailman kompleksisuutta.

Todellisuuden simuloinnin mallit ovat yksinkertaistuksia, mutta oppijan

kannalta ne ovat avoimia ja mahdollistavat monenlaisen toiminnan.

Perinteisesti "kouluoppiminen" on tarjonnut valmiiksi muotoiltuja ja "oikeita"

vastauksia odottavia tehtäviä opiskelijoiden ratkaistaviksi. Liiaksi

suoraviivaistetut ja siloitellut oppimisympäristöt eivät kuitenkaan anna

tarpeeksi eväitä opitun soveltamiseen oikeissa toimintaympäristöissä.

(http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppymp.htm)

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppymp.htm
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Oppijan rooli muuttuminen passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi

tiedon rakentajaksi ja käsittelijäksi on teoriassa tapahtunut nopeasti.

Opettajan rooli  ei ole enää asiantuntijaopettaja, joka siirtää valmiiksi

pureskeltua tietoaan opiskelijoiden nieltäväksi. Opettajasta tulee monitaituri,

jonka tärkeimpänä tehtävänä on edesauttaa opiskelijoitaan oppimaan

luomalla sellaisen oppimisympäristön, jossa oppiminen on mahdollista.

Tällaisen oppimisympäristön luominen on mahdollista toteuttaa myös

koneistuksessa.

4.1 OPPIMISYMPÄRISTÖN POHJAPIIRUSTUKSEN SUUNNITTELU

Opiskelun sujuvuuteen, työn tekemisen olosuhteisiin ja tilan tarpeeseen

voidaan vaikuttaa huomattavasti tehokkaalla oppimisympäristön

pohjapiirustuksen eli layout suunnittelulla. Huonosti suunniteltu laitteiden ja

työpisteiden sijoittelu voi käydä oppilaitokselle kalliiksi. Eri oppimisen vaiheet

tarvitsevat riittävästi, mutta järkevästi tilaa. Turvallisuusseikat asettavat eri

opiskeluvaiheille ja laitteille omat vaatimuksensa. Turvallisuusnäkökohdat

voivat liittyä niin melutasoihin, kuin fyysisiin vaaroihin. Layoutin tulee

mahdollistaa joustava opiskelijan ja harjoitustyön siirtyminen seuraavaan

vaiheeseen. Siirtomatkojen optimointi on tärkeä osa layout suunnittelua.

Mahdollinen odotus/suunnittelu on otettava huomioon tilavarauksena. Myös

tiedonkulkuun voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla. Esimerkiksi lähellä

sijaitsevissa työpisteissä olevat henkilöt kuulevat samat ohjeistukset.

Toisaalta esimerkiksi ryhmätyö - tai suunnittelu vaiheessa on huolehdittava

tiedon kulun lisäksi riittävästä työrauhasta (Lapinleimu & Kauppinen &

Torvinen, 1997).

Pelkillä layout ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa oppimiseen. Järkevällä

tilankäytöllä ja prosessien kehittämisellä voidaan pienessäkin tilassa jatkaa

työsalityöskentelyä opiskelija määrien noustessa. Toisaalta huono tilankäyttö

voi vaatia oppilaitokselta moninkertaisen neliömäärän ja pakottaa kalliisiin

rakennusten laajentamisiin tai suurempaan vuokra-alaan. (Lapinleimu &

Kauppinen & Torvinen, 1997).
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Työilmapiiri ei tule ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan layout suunnittelua.

Silti opiskelutyytyväisyys on korkeampi hyvin suunnitellussa tilassa, jossa ei

tarvita turhia tuotteiden siirtämisiä, melusuojausta omassa hiljaisessa

työpisteessä tai kärsitä kylmästä talvella koko ajan aukeavien ovien vieressä.

(Lapinleimu & Kauppinen & Torvinen, 1997).

Layout suunnittelu aloitettiin kartoittamalla uusi tila, jossa oli tarkoitus opettaa

koneistusta. Uusi tila oli aikaisemmin asennus- ja automaatiolinjan puhdas

työtila. Puhtaalla työtilalla tarkoitetaan tilaa, jossa suoritetaan ainoastaan

hienomekaniikka asennustöitä. Koneistukseen tila oli auttamattomasti pieni.

Olimme karkeasuunnitelleet, että uuteen tilaan mahtuisi kuusi sorvia, viisi

jyrsinkonetta, kolme porakonetta, penkkihiomakone sekä pöytiä ja työpisteitä

käsityövaiheisiin. Yritimme suunnitella/sovittaa em. koneita ja laitteita uuteen

työtilaan. Käytimme suunnittelussa Auto-cad piirto-ohjelmaa. Auto-cadilla on

mahdollista suunnitella ja piirtää erilaisia kuvia niiden oikeassa mittakaavassa.

Tässäkin tapauksessa piirsimme koneista ja laitteista pohjakuvat

mittakaavassa. Myös uusi työtila oli piirretty jo aikaisemmin arkkitehtitoimiston

toimesta. Haluamamme koneet ja laiteet eivät sopineet ko työtilaan, kuten

kuvassa 5 on esitetty.

Kuva 5. Layout, jossa on kuusi sorvia, viisi jyrsinkonetta ja kaksi porakonetta.
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Tällöin teimme päätöksen, että koneiden määrää on vähennettävä.

Kokeilimme viidellä sorvilla, neljällä jyrsinkoneella, kahdella porakoneella ja

muutamalla pöydällä. Suunnittelimme niin, että sorvit ja jyrsinkoneet olisivat

lähellä toisiaan ja muut sijoitettaisiin sinne minne sopisi. Päädyimme kuvan 6

mukaiseen layout ratkaisuun.

Kuva 6. Layout viidellä sorvilla, neljällä jyrsinkoneella ja porakoneella.

Jyrsinkoneet ovat niin lähellä toisiaan kuin se on mahdollista työturvallisuuden

huomioon ottaen. Sorvit ovat sijoitettu limittäin, jolloin ne vievät vähemmän

tilaa. Koneiden sijoittelu lähelle toisiaan mahdollistaa yhteisten ohjeiden

antamisen kaikille yhtä aikaa.

Kyseissä tilassa oli ilmastointi ylipaineistettu, tämä oli siksi koska puhtaaseen

tilaan ei haluta pölyä tai muita pienempiä partikkeleja. Uuden koneistus tilan

esteenä tämä ylipaineistus ei tulisi olemaan, ainoastaan herätti kysymyksen,

miten hankittava öljynsumupoisto vaikuttaisi työtilan ilmastointiin.
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5 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN

Tutkimusten mukaan opettaja puhuu tavallisesti luokassa 60-80% ajasta,

jolloin oppilaat ovat passiivisen tiedon vastaanottajan roolissa. Kuitenkin

tiedetään, että vasta oppilaiden oma aktiivinen osallistuminen

oppimistilanteessa johtaa korkeammantasoisiin oppimistuloksiin ja

siirtovaikutukseen eli valmiuteen soveltaa hankittua tietoa uusiin tilanteisiin ja

tehtäviin.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on opiskelua pienissä ryhmissä yhteisten

tavoitteiden saavuttamiseksi. Perusajatuksena yhteistoiminnallisessa

oppimisessa on, että oppilas saavuttaa samalla kertaa jotain itselleen ja jotain

koko ryhmälle. yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa oppimistilanteen

järjestämistä sellaiseksi, että oppilaat opiskelevat yhdessä pyrkien

mahdollisimman hyviin henkilökohtaisiin ja ryhmäkohtaisiin oppimistuloksiin.

Oppilaan kasvaminen yhteistoiminnalliseen oppimiskulttuuriin edellyttää

kahden periaatteen sisäistämistä: toisten oppimisen ja työskentelyn

auttamista sekä jokaisen omakohtaista aktiivista osallistumista. (Sahlberg

1998.)

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ryhmän

menestyminen koituu koko ryhmän ja sen jäsenten yhteiseksi eduksi, jonka

saavuttamiseksi oppijat oppivat auttamaan toisiaan. Yhteistoiminnallinen

oppiminen korostaa siis sekä yksilöllistä että yhteisvastuullista oppimista.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on siten kurinalaista, yhteisvastuullista ja

tavoitteellista yhdessä oppimista, jossa jokaisen pitää osallistua aktiivisesti

yhteiseen työskentelyyn.

Yhteistoiminnallinen oppiminen eroaa laadullisesti tavanomaisesta

ryhmätyöstä, jossa oppijat istuvat yhdessä ja osallistuvat työskentelyyn

vaihtelevasti. Jotkut eivät juurikaan osallistu yhteiseen työhön, jolloin he eivät

myöskään opi paljoakaan. Tällaisessa ryhmätyöskentelyssä, jossa jäsenet
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eivät ole toisistaan riippuvaisia tai vastuuta toisista ei synny, eivät

tuloksetkaan ole yhtä hyviä. (Folland 1997.)

Yhteistoiminnallisen ryhmän jäsenet auttavat toisiaan, sillä jokaisella jäsenellä

on aina erityispanoksensa annettavanaan yhteisen tehtävän suorittamisessa.

Oman panoksen tuominen vahvistaa oppijan itsetuntoa ja tämä lisää hänen

itsearvostustaan, mikä on yhteydessä myös tiedollisiin saavutuksiin. Onkin

todettu että yhdessä oppiminen lisää oppijan tunnetta siitä, että hän menestyy

luokan oppimistilanteissa. Ihmissuhteet paranevat ja työrauhaongelmat

vähenevät ja oppijat oppivat arvostamaan yhteistyökykyä ja yhteisvastuullista

asennoitumista. (Folland 1997)

Tuloksellinen yhteistoiminnallinen oppiminen perustuu siihen, että ryhmän

jäsenet ovat vastuussa oman oppimisen ohella muiden oppimisesta

auttamalla heitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Yhdessäoppiminen

paranee, jos ryhmän kokevat olevansa myönteisellä tavalla riippuvaisia

toistensa onnistumisesta. Tämä on kaiken yhteistoiminnallisuuden tärkein

periaate. Ryhmän tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että sen jäsenet

ovat avoimessa ja läheisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tärkeää

on myös sosiaalisten taitojen kehittyminen työskentelyn aikana. Oppimisen

ymmärtämiseksi ja ryhmätyöskentelyvalmiuksien kehittämiseksi on tärkeää,

että tehtävän suoritettuaan ryhmä pohtii omaa toimintaansa.

Yhteistoiminnallisen oppimisen voima on siinä, että oppilas oppii

ymmärtämään ja ohjaamaan omaa oppimistaan sekä näkemään ryhmän

merkityksen oman kehittymisen tutkijana. Yhdessä saavutetut tulokset ovat

enemmän kuin kunkin ryhmän jäsenten yksin saavuttamien tulosten summa.

(Sahlberg 1998.)

5.1 KOGNITIIVINEN OPPIMISKÄSITYS

Kognitiivinen suuntaus syntyi 1960-luvun alussa, kun ulkoisen sijaan alettiin

kiinnittää huomiota ihmismielen sisäisiin ilmiöihin, kognitiivisiin prosesseihin.

Kognitiivisessa oppimisessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten ihminen

prosessoi tietoa: oppiminen nähdään tiedon prosessointina. Oppija nähdään
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erilaisen tiedon aktiivisena käsittelijänä: tietoa vastaanottavana, havaintoja

tekevänä, valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja aktiivisesti kehittävänä

olentona. Painopiste on viime vuosina siirtynyt yksilöllisen tiedonrakennus- ja

merkitysten asemasta jaetun kognition eli oppimisen yhteisöllisen prosessin

tutkimukseen. (http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/).

Mielekäs oppiminen alkaa käytännön elämän ongelmista ja ristiriidoista.

Oppijan mielessä syntyy tiedollinen ristiriita, kun hänen tietonsa ja taitonsa

eivät riitäkään tilanteen hallitsemiseen. Oppija pyrkii ratkaisemaan ristiriidan

joko hankkimalla uutta tietoa (assimilaatio) tai hän järjestää aiemman tiedon

uudella tavalla (akkommodaatio). Oppimisen tuloksena syntyy jäsentyneitä

ajatuksia sekä selittäviä periaatteita, joista muodostuu oppijalle toimintaa

ohjaavia sisäisiä rakenteita ja malleja, skeemoja. Uuden tiedon omaksuminen

nähdään aina riippuvaisena aikaisemmasta tiedosta. Kognitiivinen

oppimisajattelu pitää tärkeänä myös oppijoiden metakognitiivisten taitojen

kehittämistä. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oman oppimisen kriittistä

arviointia: miten oppii ja miten voi kehittää oppimistaan. Nämä taidot kuvaavat

kykyä tulla tietoiseksi omasta tiedonkäsittely- ja oppimisprosessistaan.

Arkikielisesti voisi sanoa, että metakognitiiviset taidot tarkoittavat sitä, että

”oppija ymmärtää, mitä ymmärtää ja ymmärtää, mitä ei ymmärrä”.

(http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/).

5.2 KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS

Konstruktivismissa oppiminen nähdään aktiivisena tiedon

konstruointiprosessina eli tiedon rakentamisen prosessina.  Konstruktivismin

keskeisenä ajatuksena on, että tieto ei siirry vaan oppija rakentaa eli konstruoi

sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja

kokemukset opittavasta asiasta säätelevät hyvin paljon sitä, mitä hän asiasta

havaitsee ja miten hän asiaa tulkitsee.  Oppiminen liittyy toimintaan ja

palvelee toimintaa. Olennaista on, että oppijassa heräävät omiksi koetut,

opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja

ymmärtäminen. Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Se on

tilannesidonnaista, kontekstuaalista eli asiayhteyteen sidottua ja

http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/).
http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/).
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vuorovaikutuksen tulosta. Itseohjautuvuus, minän kasvu ja itsereflektiiviset

valmiudet ovat mahdollisia ihmislajin yksilölle, mutta ne on opittava.

Subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista tietoa sosiaalisen

vuorovaikutuksen ja oppijoiden keskinäisen yhteistoiminnan kautta.

Maija-Liisa Rauste-von Wright ja Johan von Wright

(http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/) kuvaavat konstruktivismia seuraavilla

yleistyksillä:

 uutta tietoa omaksutaan käyttämällä aiemmin opittua

 oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta

 toimintaa ohjaa sen tavoite, ja tavoitetta ohjaavat oppimisen kriteerit –

mutta oppimista säätelee se, mitä oppija tekee

 ymmärtämisen painottaminen edistää mielekästä tiedon jäsentämistä

 sama asia voidaan käsittää ja tulkita monella eri tavalla

 opitun siirtäminen uusiin tilanteisiin riippuu tietojen ja taitojen

kytkeytymisestä toisiinsa

 sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli oppimisessa

 tavoitteellinen oppiminen on taito, jota voi oppia

 oppimisen arvioinnin tulisi olla monipuolista

 opetussuunnitelmien tulisi olla joustavia ja ottaa huomioon niin oppijan

valmiudet kuin tiedon suhteellisuus ja muuttuvuuskin.

6 OPETUKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET

Opetuksen suunnittelun vaiheet on jaettu seuraavanlaisiin osa-alueisiin:

 Tavoiteltava ammatillinen osaaminen

 Opetuksen sisältö

 Pedagogiset periaatteet

 Opiskelijantuntemus

 Oppimisen ohjaaminen

 Oppimisen arviointi

http://www.vte.fi/sisu/oppimisk/
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6.1 TAVOILTEVA AMMATILLINEN OSAAMINEN

Valtakunnallisen ja ammattiopiston OPS:n mukaan Koneistuksen perusteet

opintokokonaisuudella tavoitellaan yleisten koneistuksen perusteiden

hallitsemista. Opiskelijan on osattava valmistaa koneistettavia kappaleita ja

mitata niitä. Lisäksi opiskelijan tulee osata noudattaa yleisiä työelämän

käyttäytymissääntöjä ja työaikoja. Opiskelijan on myös ymmärrettävä

työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun merkityksen oman työnsä kannalta.

Tärkeänä asiana haluan mainita ryhmätyöskentelyn ja tiedon hankkimisen

taidon. (OPS 2007).

6.2 OPETUKSEN SISÄLTÖ

Koneistuksen perusteiden opetus jakaantuu viiteen aihealueeseen.

 Sorvauksen perusteet

 Jyrsinnän perusteet

 Porauksen perusteet

 Mittaustekniikan perusteet

 Työturvallisuus ja työelämän käytänteet

Sorvauksen perusteissa opiskelijan on valmistettava sorvaamalla

työpiirustuksien mukaisia kappaleita. Hän käyttää työssään erilaisia teriä ja

työvälineitä, jotka ovat omassa käytössä ja joiden kunnosta opiskelija vastaa.

Jyrsinnän perusteissa opiskelija valmistaa jyrsimällä työpiirustusten mukaisia

kappaleita noudattaen työturvallisia työtapoja. Porauksen perusteissa

opiskelija valmistaa porakoneilla työpiirustuksen mukaisia reikiä, upotuksia

kierteitä yms. Porien teroitus kuuluu myös opiskelijan tarvittaviin taitoihin.

Koneiden ja laitteiden huolto kuuluu opiskelijan osattaviin taitoihin.

Valmistettaessa koneenosia opiskelijan täytyy mitata ko osia vaadittavalla

tarkkuudella. Sisältöjen tavoitteen mukaisesti opiskelijat valmistavat

harjoitustöitä, joissa on sisältöjen mukaisia oppimiskokonaisuuksia. (OPS

2007).



19

5.3 PEDAGOGISET PERIAATTEET

Oppimiskäsitykseni on kognitiivisen ja konstruktivistien oppimiskäsityksen

sekoitus, joka korostaa opiskelijalähtöistä, oppilaan omaan aktiivisuuteen

perustuvaa roolia oman tieto- ja taitorakenteensa jäsentäjänä,

tiedonhankkijana, käsittelijänä ja arvioijana. Oppiminen on kehittymistä, joka

merkitsee aikaisempien ajatus- ja toimintamallien täydentämistä ja

uudelleenjärjestämistä. Opiskelijan tulee pystyä ja voida yhdistää uusi tieto

omaan aiempaan tietoonsa. Ymmärrys syntyy, kun opiskelija aktiivisesti

valikoi tietoa ja muodostaa oman käsityksen asiasta. Opiskelijalla tulee olla

mahdollisuus käsitellä oppimiskokemuksiaan yhdessä kokeneiden

työntekijöiden, opettajien sekä opiskelijatovereiden kanssa. Viimekädessä

opiskelija on itse vastuussa oppimisestaan.

6.4 OPISKELIJA TUNTEMUS

Nykyisin kun didaktiikassa painotetaan oppimista, eikä pelkästään opetusta

opettajan toiminnan näkökulmasta, on opiskelija tuntemus keskeisessä

asemassa opetuksen suunnittelussa. Mitkä oppijan ominaisuudet voivat

vaikuttaa hänen oppimiseensa? Oppijan oppimisedellytyksiin ja -motivaatioon

vaikuttavia tekijöitä ovat: esimerkiksi

 aikaisemmat tiedot ja taidot

 aikaisemmat kokemukset

 arvostukset - opittavan asian yksilöllinen arvo ja merkitys

 ikä ja kehitysaste

 terveydentila

 sairauden tai kriisin vaihe

 (http://www.uku.fi/avoin/hoitodida/opesuunn.html#Oppija-analyysi).

Kohderyhmän opiskelijat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joten suurin

osa on tullut suoraan peruskoulusta. Ryhmän opiskelijoista saa taustatietoa

luokanvalvojalta ja niveltietopalaverissa, jossa määritellään erityistä tukea

tarvitsevat opiskelijat. Ryhmä muodostuu näin ammatillisesti ajateltuna aika

sekalaisesta porukasta on niin sanottuja ”kaupunkilaisia” ja ”maalaisia”.

Kaupunkilaiset ovat yleensä hiphoppareita löysineen vaatteineen ja

http://www.uku.fi/avoin/hoitodida/opesuunn.html#Oppija-analyysi).
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juttuineen. Maalaiset ovat Karhun lippalakki päässään kulkevia nuoria.

Maalaisilla on yleensä ongelmia yhteisten aineiden kanssa, mutta he ovatkin

sitten hyviä kädentaitajia. Onkin hyvä laittaa maalainen ja kaupunkilainen

tekemään yhdessä töitä, tällä tavoin he saavat molemmat toisiltaan hyviä

käytänteitä. Jos ryhmässä ilmenee opiskelijalla opiskeluvaikeuksia, niin on

mahdollista suorittaa opetusta kaksoisopettaja järjestelmällä.

6.5 OPPIMISEN OHJAAMINEN

Opettajan tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu opiskelijoiden itsenäisen

työskentelyn tukeminen ja heidän informaation käsittelytaitojen kehittämisen

ohjaaminen. Opettaja-käsite joutuu uudenlaisen tarkastelun kohteeksi,

voidaan käyttää nimitystä tutor, mentor, ohjaaja ja jne, jotka paremmin

kuvaavat opettajan oppimisen ohjaus-tehtävää perinteisen tiedonjakamisen

sijaan. (http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppymp.htm)

Oppimisen ohjaamisessa käytän kognitiivisen ja konstruktivistisen ohjaamisen

malleja. Mielestäni kyseiset oppimisen ohjaamisenmallit sopivat parhaiten

yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Opettajaa tarvitaan suuntaamaan ja

ohjaamaan oppimista osoittamalla sille tavoitteet ja reflektoimalla oppimista.

Opiskelijalla ei välttämättä riitä motivaatiota eikä riittävää edellytystä valita

relevanttia oppiainesta, saatikka arvioida yksin omaa ymmärtämistään ja

oppimistaan.

6.6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Koneistuksen perusteissa arvioidaan työprosessin hallintaa (suunnittelu-,

toteuttamis-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet, työtehtävän hallintaa )

työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden hallinta), työn perustana olevan

tiedon hallintaa ja työturvallisuuden hallintaa. Opintokokonaisuuden

arviointiasteikko on viisiportainen; tyydyttävä (T1-T2), hyvä (H3-H4) ja

kiitettävä (K5). Saadakseen arvosanakseen K5:n opiskelijan on saavutettava

keskeiset kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanakseen H3:n

opiskelijan on saavutettava kaikki hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen

arvosanakseen T1:n opiskelijan on saavutettava kaikki tyydyttävän tason

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppymp.htm
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arviointikriteerit. Jos opiskelijan osaaminen ylittää selvästi H3:n osaamistason,

sopivat arviointiin osallistujat yhteisen keskustelun pohjalta sen, millä

perusteilla arvosanaksi voidaan määrittää H4. Arvioinnin suorittaa

opettaja/opettajat ja vielä lisäksi opiskelija suorittaa itsearvioinnin.

Orientaatiojakson arviointi tapahtuu kirjallisella ja käytännön kokeella.

Ryhmätyöskentelyn arviointi tapahtuu harjoitustöiden kautta. Mittaustekniikan

arviointi tapahtuu käytännön kokeella, jossa opiskelijat valitsevat oikeita

mittavälineitä tarvittavan toleranssin mukaan. Taulukossa 1 on kuvattu

koneistuksen perusteiden arviointikohteiden prosenttiosuudet.

Taulukko 1. Arviointikohteiden prosenttiosuudet

Kohde %- osuus

Orientaation kirjallinen koe 20

Orientaation käytännön koe10

Mittaustekniikan koe 20

Harjoitustyöt 50

100 %

Koneistuksen perusteiden ammattiosaamisen näyttö arvioidaan yhtenä osana

kone- ja metallialan yleisosaamisen opintokokonaisuutta. Tämän

opintokokonaisuuden näyttö arvioidaan seuraavien arvioinnin kohteiden

perusteella:

 Työprosessin hallinta

 Työtehtävien hallinta

 Työn perustana olevan tiedon hallinta

 Työturvallisuuden hallinta

 Ydinosaaminen

 Yhteiset painotukset
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7 OPETUKSEN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU

Koneistuksen uutta oppimisympäristöä sisältöineen kokeiltiin koko lukuvuoden

2006–2007 aikana kone- ja metallialan opiskelijoiden kanssa. Luokkaryhmiä

oli neljä ja kaikki olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Opetus toteutetaan

niin kutsuttuna lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, sekä

etätehtävinä. Koneistuksen opiskelu aloitetaan lastuavan työstön perusteista.

Tämän orientoitavan jakson opetus tapahtuu luokkatiloissa sekä osittain

työsalissa. Orientoitavan jakson oppiminen tapahtuu pääosin kognitiivisen

oppimiskäsityksen mukaan, jossa opiskelijoille luodaan käytännön

ongelmatilanne, joka heidän täytyy ratkaista. Orientoitavan jakson päätyttyä

ryhmä jaetaan kolmeen pienryhmään, jossa ryhmälle kokeiltiin

yhteistoiminnallista oppimista. Oppiminen oli työskentelyä pienissä ryhmissä,

joissa opeteltiin koneistuksen eri aihealuetta. Ryhmässä on noin 6 opiskelijaa,

joilla oli vastuu omasta ja muiden ryhmän jäsenten oppimisesta. Kokemuksen

kautta ryhmän kokoonpanon valitsi opettaja. Jokaiselle ryhmälle annetaan

aihealue ja siihen soveltuva tehtävä ja tavoite. Ryhmän täytyy tehdä tehtävä

ennalta määrätyssä ajassa. Kun ryhmä on päässyt tavoitteeseensa ja

reflektointi vaihe on ohi, niin ryhmän aihe vaihtuu. (Kuva 7).

Kuva 7. Yhteistoiminnallinen oppimismalli.

Poraus- ja hiontaryhmä

Sorvausryhmä

JyrsintäryhmäOhjaaja/Opettaja
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Opettajan rooli tässä oppimistavassa on ohjaava. Opettajan ohjaava asema

helpottaa opiskelijoiden lähestymistä. Opiskelijoilla on tunnin aktiivisen osa,

opettaja seuraa tunnilla ryhmien työskentelyä, antaa neuvoja ja ohjeita

8 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET JA ITSEARVIOINTI

Tein havainnointeja eri ryhmien työskentelystä. Alussa ryhmät kokivat

työskentelyn aika sekavana, kenties tilan pienuus aiheutti sen. Tilan

pienuudessa oli myös työturvallisuusriski, mutta mielestäni koneiden ja

laitteiden layout suunnittelussa pyrittiin minimoimaan tuo riski. Mutta kun he

olivat päässeet juonesta kiinni, niin työskentely parani loppua kohden.

Mielestäni tässä opiskelijat sosiaalisesti aukenivat ja alkoivat muodostaa

omaa käsitystään opittavasta aiheesta. Opiskelijoiden oppimisen mielekkyys

alkoi myös näkyä, he halusivat tietää aina vain enemmän ja enemmän

aiheesta. Yhteistoiminnallinen oppiminen antoi jokaiselle ryhmälle ja

opiskelijalle sen tarvitseman työrauhan. Ja huomattava ero oli siinä asiassa,

että oliko ryhmän tunnit syksyllä vai keväällä. Syksyllä pidetyillä tunneilla

joutui pitämään opiskelijoita tiukassa ohjauksessa, kun taas keväällä

opiskelijat olivat jo tuttuja, jolloin työskentely oli paljon vapaampaa.

Pienryhmien toiminnassa oli joitakin eroja, toiset ryhmät aloittivat heti

työskentelyn, kun taas joillakin ryhmillä oli vaikeuksia. Vaikeuksia oli mm.

ryhmän sisäiset nuorisokulttuuriset jännitteet, mutta näilläkin ryhmillä

työskentely lähti käyntiin, kunhan turhat jännitteet oli saatu käsiteltyä.

Opettajalla onkin tärkeä tehtävä havainnoida heti alussa ryhmän sisäinen

toiminta ja keskustella/ohjata ryhmän jäseniä, jos ongelmia ilmaantuu.

Myöskään opettajan liiallinen kontrollointi ei ole hyväksi ryhmän toiminnalle.

Arvioinnin suoritti jokainen opiskelija itselleen sekä ryhmän jäsenille. Arviointi

tapahtui loistavasti, ensimmäisen arvioinnin jälkeen opiskelijat ymmärsivät,

että heillä on vastuu myös ryhmän muista jäsenistä. Tässä vaiheessa ryhmän

jäsenet täydensivät toisiaan taidoillaan ja ominaisuuksillaan ja näissä

tilanteissa ryhmän yhteishenki parani huomattavasti.
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Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole ainoa tapa, jolla annan opetusta. Oli

tilanteita, jolloin piti ottaa auktoriteettinen tapa käyttöön. Näissä tilanteissa

liitu, taulu ja innostunut opettaja johtaa parhaaseen tulokseen.

Havainnointini perusteella oppimistulokset olivat hyviä. Opiskelijat olivat

oppineet kaiken oleellisen, perusosaamisen koneistuksesta. Lisänä

opiskelijoiden kiinnostus koneistukseen lisääntyi. Tänä keväänä kun

opiskelijat tekivät linjavalintoja, että tuleeko heistä hitsaaja, koneistaja vai

asentaja jopa 44 opiskelijaa 80:stä halusi koneistajaksi.

Mielestäni kehittämishanke oli läpileikkaus mitä ammatillisen opettajan

tehtäviin kuuluu, on muutoksen sietokykyä, on uusien tuulien haistelua, on

kasvatusta ja opetustyötä. Yhteistoiminnallinen oppiminen oli mielenkiintoinen

perusselvitystyö yhdestä oppimistavasta. Ei kuitenkaan ole yhtä ainoata

oppimistapaa vaan on monta hyvää, joita luovasti käyttäen pääsee parhaisiin

tuloksiin. Insinöörinäkin jo alkaa ymmärtämään, että kaikkea ei voi suunnitella

valmiiksi, kun toimitaan ihmisten kanssa.
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