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ABSTRACT 
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In vocational education, we are confronted by many students having different disadvan-
tages in learning, for example those who suffer from problems with executive function 
or depression. The purpose of this study was to collect information on how the students 
benefit from advanced step by step work instructions. The students’ skills and cognitive 
level reached were compared to the results from the previous years. The thesis was con-
ducted as an action research, which was carried out on the automation installation stu-
dents in Tampere Vocational College. Six key work instructions were changed by Mi-
crosoft® PowerPoint® 2010 program into step by step instructions with photos and 
links to for example videos. The aim of the study was to find out how useful these com-
puterized step by step instructions were as perceived by the students. The advanced step 
by step instructions are based on structured teaching. The role model for them can be 
considered to be social picture stories presented with the help of PCS™ symbols and the 
TEACCH method of teaching used in education. 
 
All students took the step by step instructions into use in their workplaces. The utilitiza-
tion of the new instructions was investigated by the SUS method. The research data 
were collected from the students using a questionnaire. The answers were analyzed on 
the basis of values such as averages or percentages. All students felt that the computer 
adjusted step by step instructions supported teaching usefully and hoped for similar 
guidelines for other topics. When comparing to the students from the previous five-
years, it was found that the knowledge of theoretical issues was clearly increased. No 
substantial improvement was found when comparing skills in practical work. Particu-
larly good results were reported on personal relationships and the emotional atmosphere 
of the class. In the class, there was a good spirit between the students. 
 
By analyzing the answers it was found that the starting level and learning pace of the 
students correlated strongly with each other. In the future, the students’ starting level 
should be paid more attention. An educational institution may be able to help students 
by taking into account their starting level. By using advanced step by step work instruc-
tions, the students can experience success. This will increase well-being and self-
confidence. A caring tutor and good dynamics among the members of the learning 
group will also protect the mental health of the student. Vocational education and train-
ing institutions should pay particular attention to the group formation of students and on 
the other hand to learning atmosphere. They bring comfort to students and reduce study 
interruptions. 
 
 

Key words: structured teaching, TEACCH, vocational education. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Toimiessani ammattiopiston lehtorina olen kohdannut monia ihmisiä, joilla harjoitustöi-

den tekemättä jättäminen on estänyt kurssin arvioinnin. Toiminnanohjauksen vaikeudet 

ovat olleet näitä opiskelijoita yhdistävä tekijä, joka näkyy erityisesti työn aloituksessa, 

keskeytyksissä ja eri työvaiheiden siirtymisissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, voidaanko opiskelijan toiminnanohjauksen vaikeuksia auttaa kuvitetuilla vai-

heittain etenevillä työohjeilla. Lisäksi samassa yhteydessä tutkitaan, kuinka hyvin asen-

nustekniikan kurssi sisältää strukturoidun opetuksen elementtejä. 

 

Työtaitoja voidaan opettaa monella tavalla. Ammattikoulussa on normaalia, että tehtävä 

annetaan suullisesti tai siihen on lyhyet, selkeät kirjalliset ohjeet.  Pääosa opiskelijoista 

oppii työtaidot havainnoimalla opettajan esimerkkiä, opiskelutoverin toimintaa tai otta-

malla asioista itse selvää. Joukkoon mahtuu kuitenkin henkilöitä, joille edellä mainitut 

tavat eivät onnistu. He kärsivät usein erilaisista vaikeuksista kuuluen koulutuksensa 

keskeyttävien riskiryhmään. Tällaisille ihmisille tulisi laatia HOJKS (henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).  Oikeanlaisen tuen avulla opiskelija op-

pii oman työnsä kannalta keskeiset työtaidot.  

 

Opinnäytetyönä on kehitetty vaiheittain etenevä työohjeistus tabletille tai tietokoneelle. 

Ohjeistuksen tarkoituksena on olla apuväline itsenäiseen työhön opiskeltaessa. Idea on 

jalostettu autististen henkilöiden visuaalisesta tukimateriaalista. Juuri autisminkirjoon, 

kuten moneen muihinkin ammattikoulussa esiintyviin opiskelijan haasteisiin, liittyvät 

vahvasti toiminnanohjauksen vaikeudet.  Toiminnan ohjauksen vaikeuksissa on jo vuo-

sia käytetty PCS™ Symbols -piirroksin (The Picture Communication Symbols ©1981-

2013 Mayer-Johnson Inc., Solana Beach, CA. USA) tehtyjä opastekortteja.  Oppilaille 

on voitu rakentaa kuvatarina esimerkiksi hammaslääkäriin menosta tai kerhon lasten 

huoneen siivoamisesta (liite 1) (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää 2006, 23). 

 

Opinnäytetyön oppimateriaali on toteutettu samalla periaatteella, mutta PCS™ Symbols  

-piirrokset on korvattu aiheeseen liittyvillä kuvilla. Kuvat on sijoitettu Microsoft® Po-

werPoint® 2010 –esitykseen. (Microsoft® PowerPoint® 2010 (14.0.6111.5000) MSO 

(14.0.6112.5000) Tuotteen Microsoft Office Professional Plus 2010 osa © 2010 Micro-

soft Corporation.) Tämä mahdollistaa linkittää oppimisen tueksi työhön liittyvää aineis-
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toa ja oppimateriaalia. Opinnäytetyöhön päädyttiin linkittämään myös videopätkiä, joita 

materiaalissa kuvataan opettajan vinkkeinä.  Nämä videoitiin opetuksen yhteydessä. Ne 

hyödyttivät näin ollen opetuksesta poissaolleita tai muuten töissä jälkeen jääneitä. 

 

Opinnäytetyön runko ja ydin oli automaatioasentajien 1.vuoden opintoihin kuuluvan 

asennustekniikan pajatöiden ohjeiden muuttaminen vaiheittain eteneväksi kuvalliseksi 

työohjeeksi (liite 2). Kokonaisuuteen valittiin pakollisista harjoitustöistä kuusi työtä, 

jotka valokuvattiin. Nämä olivat asennustarvikkeiden tunnistus, jatkojohdon teko, kaa-

pelin tunnistus ja kuorintaharjoitus, tavallinen ja kruunukytkin -valaisinasennus uppo-

asennuksessa ja pinta-asennettava pistorasia. Kuva liitettiin Microsoft® PowerPoint® 

2010 -ohjelmaan, ja samaan diaan kirjattiin myös sanallinen ohje. Ohjeet pyrittiin vai-

heistamaan niin yksityiskohtaisesti, että oppilaan olisi helppo seurata niitä ja oppia kun-

kin tehtävän vaatima työtaito. Kurssi sisälsi myös muita harjoitustöitä. Näiden töissä 

toistuivat aiemmin opitut tekniikat. Työtaitojen oppiminen vaatii toistoja. Kurssin aika-

na opittua osaamista mitattiin teoria- ja työkokeella.  

 

Opinnäytteen teoria perustuu strukturoituun opetukseen. Strukturoidun opetuksen käsit-

teistö ja käytäntö ovat tulleet Suomeen 1990-luvulla autististen henkilöiden TEACCH-

kuntoutusmallin myötä (Treatment and Educacation of Autistic and other communicati-

on handicapped Children). TEACCH on Pohjois-Carolinassa toteutettu projekti, jonka 

perustajana toimi Eric Scopler. Yksi TEACCH-ohjelman tavoitteista on opettaa itsenäi-

sen työskentelyn ja omatoimisuuden malli.  (Kerola, Kujanpää & Timonen 2009, 168 ja 

338) TEACCH-menetelmään kuuluvat strukturoidut opetustuokiot eli koriopetus. Siinä 

visuaaliset ohjeet ja työssä tarvittavat tarvikkeet ovat korissa. Yhden korin tehtävien 

tullessa valmiiksi siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli koriin. (Kerola 1997, 44.) 

 

Kasvatustieteen tohtori Kyllikki Kerola on ollut Suomeen tuomassa strukturoitua ope-

tusta erityisesti autististen lasten opetuksen tueksi. Kyllikki Kerola on toimittanut koko-

elmateoksen ”Struktuuria opetukseen: Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä”. Kir-

jan on kirjoittanut seitsemän asiantuntijaa. Struktuuria opetukseen -kirja pitää sisällään 

autismin lisäksi, dysfasian, ADHD:n, CP:n, kehitysvammaisuuden, NCL:n ja Asperge-

rin oireyhtymän asiantuntijuutta.  Struktuuria opetukseen -kirjan näkemyksen mukaan 

autisteille suunnattu tuloksellinen opetusmenetelmä auttaa myös muita erityis-

ryhmiä. (Kerola ym. 2001, 16) Tämä lause pani minut miettimään, voisivatko tavalliset 

opiskelijat todella hyötyä erityisen tuen materiaalista.  
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Strukturoidusta opetuksen toimivuudesta suomalaisessa koulujärjestelmässä on verrat-

tain vähän tutkimuksellista tietoa. AKIVA-projektissa (Autistisesti käyttäytyvien kieli-

häiriöisten valikoivan huomiointikyvyn ongelmista kärsivien perheperustainen varhais-

kuntoutus) Kyllikki Kerola on tutkinut toimintatutkimuksena ala-asteikäisiä autistisia 

lapsia ajanjaksolla 1993 – 1996.  AKIVA-projektissa tehtiin lapsille koko päivän struk-

tuuri, johon vanhemmat sitoutuivat. Ohjelma piti sisällään päivittäiset toistuvat struktu-

roidut opetustuokiot. (Kerola 1997, 2 ja 75.) Tämän jälkeen strukturoidut opetusmene-

telmät ovat tulleet tutuksi myös peruskoulussa erityisopetuksen tukena.  

 

Ammattikoulun normaaliopetuksessa niitä käytetään hyvin vähän. Valmentavassa kou-

lutuksessa varsinkin autististen nuorten kanssa niitä käytetään. Erityisoppilaitoksessa 

niihin törmää varmasti. Keskuspuiston ammattioppilaitos on käyttänyt autististen nuor-

ten valmentavassa koulutuksessa hyödyksi strukturoitua opetusta. Anu Raudasoja to-

teutti väitöstutkimuksensa (2006) Helsingissä sijaitsevassa Keskuspuiston ammattioppi-

laitoksessa. Tutkimuksessa tutkittiin vuosina 1997 – 2004 autististen henkilöiden toi-

mintataitojen kehittymistä itsenäisessä elämässä ja työhön valmentavassa koulutukses-

sa, joka toteutettiin TEACCH-menetelmän mukaisesti. Valmentavan koulutuksen vaiku-

tusta seurattiin AAPEP-menetelmällä (Adolescent and Adult Psychoeducatioin profile). 

AAPEP-menetelmä on toimintataitojen arviointimenetelmä nuoruus- ja aikuisikäisiä 

autistisia ja kehitysvammaisia varten. (Raudasoja 2006, 9.) Tutkimuksessa saatiin to-

dennettua hidasta kehitystä oppilaalla eri mittareilla mittattuna.  

 

Opinnäytetöissä strukturoitua opetusta oli sovellettu lähinnä autististen lasten kommu-

nikointiongelmia tutkittaessa. Omaa opinnäytetyötä lähinnä oli toiminnallinen kehittä-

mishanke, strukturoitu opetus erityisopetuksen tukena vaatetusalan tutkinnossa (Jokinen 

2007). Se käsitteli t-paidan tekemistä koriopetuksen avulla. Jokisen toiminnallinen ke-

hittämishanke perustui strukturoituun opetukseen ja TEACCH-opetuksessa käytettyyn 

koriopetusmenetelmään. Vaikka kehittämishanke on suppea, niin saadut kokemukset 

koriopetuksesta olivat rohkaisevat. Jokisen mielestään kehitetty työväline sopii mainios-

ti myös muille ammattialoille (Jokinen 2007, 19). Tässä opinnäytetyössä tulee testattua 

samaan teoriaan perustuva opetusmateriaalin sopivuus automaatioasentajaopiskelijoille.  
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2 AMMATILLINEN KOULUTUS OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

 

 

Ammattikoulutus Suomessa on jo yli 100 vuotta vanhaa. Ennen ammattikouluja työ-

elämään oppiminen tapahtui työelämässä käytännön töitä tehden. Teollistumisen myötä 

alettiin perustaa ammattikouluja kouluttamaan ammattilaisia. Itsenäistymisen jälkeen 

haluttiin ammatillinen koulutus liittää muuhun koulujärjestelmään. (Anttila & Suoranta 

2001, 12-17 ja 27-29.) Nykyään opiskelijat tulevat nuorisoasteen ammattioppilaitoksiin 

yleisimmin suoraan peruskoulusta 16-vuotiaina. Lisäksi ryhmään mukaan mahtuu opis-

kelijoita, joilla opinnot ovat keskeytyneet aiemmin ammattikoulussa tai lukiossa. Aina 

joukkoon mahtuu myös muutama aikuinen alanvaihtaja. Ammattikoulutuksen tavoittee-

na on, kuten laissa todetaan, kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelä-

mää sekä edistää työllisyyttä. (L630/1998, 2§) Ammattikoulu eroaa peruskoulusta ja 

lukiosta juuri työpainotteisuutensa vuoksi. Ammattikoulutuksen opetusta linjaa laki 

ammatillisesta koulutuksesta. Siellä määritellään, miten ammattikoulun pitää toimia. 

 

 

2.1 Katsaus lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998)  

 

Ammatillisen koulutuksen tarkoitus on saavuttaa ammattitaito, jolla opiskelija voi työl-

listyä. Työllistymisen edellytyksenä on oppilaan henkinen kasvu ja vastuunotto. Tämän 

turvaamiseksi on laissa säädetty: 

 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammat-
titaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itse-
näisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskun-
nan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä 
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. (L630/1998, 5§)  

 

Ammattiin oppiminen on pitkä prosessi. Prosessi pitää sisällään ammatissa vaadittavien 

tietojen hallinnan ja tarvittavat työtaidot. Prosessin turvaamiseksi on oppilaitoksen tuet-

tava opiskelijan kehitystä hyväksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi. Tätä varten ammattikou-

lussa on kiinnitetty huomiota myös opiskelijan kasvamiseen aikuiseksi. Ammattikoulu-

tuksen aikana vanhempien vastuu opiskelijan toiminnasta vähenee. Oppilaitoksen on 

pystyttävä tukemaan oppilasta itsenäiseen vastuulliseen elämään. Oppilaitoksessa ryh-

mänohjaajien merkitys nuoren kasvussa on merkittävä. Ryhmänohjaajan tulisi olla hen-
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kilö, johon opiskelija voi luoda luottamussuhteen. Luottamussuhteen ollessa opiskelija 

uskaltaa hakea apua vaikeuksien tullessa. Oppilaitokseen kuuluu opettajien ja ryhmäoh-

jaajien lisäksi myös muita opiskelijaa tukevia henkilöitä.  

 

Yksi tärkeä opiskelijan tuki on opo (opinto-ohjaaja). Opo on usein se henkilö, jolle 

mennään kertomaan, kun motivaatio puuttuu. Toisaalta opo on myös se henkilö, joka 

myös ottaa opiskelijaan yhteyttä, jos poissaolot tai rästikurssit vaivaavat. Opo toimii 

myös ryhmänohjaajalle tärkeänä tukena.  Terveydenhoitaja tarjoaa oppilaalle terveys-

palvelut. Kuraattori hoitaa virkansa puolesta sosiaalisiin tarpeisiin liittyvät kysymykset.  

He ovat myös OHR:n (opiskelijahuoltoryhmän) keskeiset toimijat. Opiskelijahuollon 

tehtävänä on varmistaa opiskelijan hyvä oppiminen, psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin toteutuminen (L630/1998, 37§). Opiskelijahuoltoryhmän 

tehtävänä on juuri keskittyä tukemaan opiskelijaa, kun hän kohtaa vaikeuksia. 

 

OHR:ään kuuluu myös erityisopettaja. Hän pyrkii löytämään ne henkilöt, jotka eivät 

selviä normaalissa opetuksessa tai heidän kouluttamisensa aiheuttaa liikaa haasteita 

opettajalle. Erityisopettajan vastuulla on suunnitella tuki nuoren opintoihin. Erityisopet-

taja konsultoi ryhmänohjaajaa ja opettajia opiskelijan asioissa. Opiskelijan saaman tuen 

tarkoituksena on, että opiskelija saa kolmen vuoden aikana ammattitaidon tutkinnon 

perusteiden määrittämissä asioissa.  

 

Laissa edellytetään koulutuksen järjestäjän tehtäväksi järjestää erityisiä opetus- tai opis-

kelijahuollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus. Erityistä tukea tarvitsevalle 

opiskelijalle tulee laatia HOJKS.  Opiskelu on myös mahdollista järjestää osittain toisin 

kuin laissa määrätään, opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä. (L630/1998, 20-21§) 

Laki edellyttää oppilaitoksen koulutettavaksi myös sairaiden, vamman tai muun syyn 

vuoksi vaikeasti koulutettavat henkilöt. Erityisopettaja vastaa HOJKS:n tekemisestä.  

 

Koulutuksen tueksi laadittava HOJKS on suunnitelma, joka on laadittava erityisopetusta 

tarvitsevalle opiskelijalle (L630/1998, 20§ ja A811/1998, 8§). Ammattikoulussa anne-

taan myös erityisopetusta. Opetus voi tarkoittaa yksilöllisiä tavoitteita, erilaisia ohjaus- 

ja opetusmenetelmiä. Suunnitelma perustuu opiskelijan, huoltajan ja eritysopettajan 

kanssa yhdessä laadittuun HOJKS:aan, jossa määritellään opiskelijan yksilölliset tavoit-

teet.  Erityisopetus toteutetaan ensisijaisesti samoissa ryhmissä muiden kanssa. Lisäksi 

joillakin aloilla on mahdollisuus pienryhmään. Osa opiskelijoista hakeutuu suoraan 
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valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Erityisen tuen toteutukseen osallistuu 

koko henkilökunta edistämällä opiskelijan hyvinvointia sekä luomalla opintoja tukevan 

oppimisympäristön. (Tredu. Yhteinen OPS  2013, 30.) Ammatinvalintaa suoritettaessa 

on hyvä kuitenkin tarkistaa opiskelijan sopivuus jo ennen opintojen alkamista alalle. 

Opiskelijan tulee pystyä suoriutumaan koulutusalan työtehtävistä. 

 

Laissa säädetään, että opiskelijaksi ottamisen esteenä ei saa olla opiskelijan terveydenti-

laan tai toimintakykyyn liittyvä seikka. Opiskelijan on kuitenkin terveydentilaltaan tai 

toimintakyvyltään pystyttävä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimi-

seen. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa tieto siitä, mitä terveydentilaa koskevia vaati-

muksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. (L630/1998, 27§) Opiskelijan pääsyä 

opintoihin voidaan rajoittaa, kun sairaus estää opinnot tai vaarantaisi opiskelijan tai 

muiden turvallisuutta. Ensisijaisesti tulee pyrkiä ratkaisemaan käytännön ongelmat ope-

tusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Esimerkiksi sähkö- ja automaa-

tioalan koulutuksessa tarvitaan työn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. 

Opiskelijan sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan myös näkö-

vammaisten kohdalla. (OPH 2009, 5) Laissa on tahdottu turvata myös toimintarajoittei-

sille opiskelijoille opiskelupaikan saaminen, mikäli toimintarajoite ei estä alalle työllis-

tymistä. On hyvä muistaa, että sähköalalla on työtehtäviä, joita voi tehdä esimerkiksi 

pyörätuolista käsin. Epäselvissä tapauksissa oppilaitos voi pyytää opiskelijalta lääkärin-

todistuksen soveltuvuudesta koulutukseen. Tultuaan hyväksytysti koulutukseen opiske-

lijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta (L630/1998, 29§). 

 

Opetushallitus määrittää tutkinnon perusteet. Näiden pohjalta koulutuksen järjestäjän 

tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. (L630/1998, 13-14§) Opetussuun-

nitelma määrittää ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön. Tämän opinnäytetyön 

toimintaympäristö oli automaatioasentajien ensimmäisen vuoden opiskelijat. Heidän 

tutkintonsa laajuus on 120ov (opintoviikkoa). Se on jaoteltu ammatillisiin tutkinnon 

osiin (90ov) ja ATTO-opintoihin (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) (20ov). 

Lisäksi tutkintoon sisällytetään vapaasti valittavat opinnot (10ov).  Ammatillisen tut-

kinnon osat sisältävät kaikille pakolliset tutkinnon osat (50ov). Loput (40ov) määrittää 

ammatillinen suuntautuminen sähkö- tai automaatioasentajaksi. Kaikille pakolliset tut-

kinnon osat sisältävät sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen ja sähkö- ja auto-

maatioasennukset. (OPH määräys. 2009, 7.) Tutkinnon rakenteesta voidaan havaita, että 

koulutuksen pääpaino on ammatillisessa työtaitojen opetuksessa ja yleissivistävien ai-
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neiden tehtävänä on tukea ammatillisia aineita. Opetussuunnitelmaan on myös kirjattu, 

miten koulutus automaatioasentajien kohdalla suoritetaan. 

 

Koulutus voidaan järjestää monella eri tavalla. Normaali lähiopetus koululla voi sisältää 

etätehtäviä. Opetus voidaan järjestää myös työelämässä käytännön työtehtävien yhtey-

dessä. Tämä voi olla työssäoppimista tai oppisopimuskoulutusta. (L630/1998, 15-19§) 

Pääsääntöisesti nuorten koulutus järjestetään lähiopetuksena koululla. Työssäoppimisis-

ta on koulutuksen aikana 20 viikkoa. Oppisopimuskoulutus nuorten kohdalla on vielä 

harvinainen. Oppilaitoksissa pyritään järjestämään työsaliopetukseen mahdollisimman 

aitoja työtehtäviä. Työsaleihin hankitaan tarvittavia laitteita ja toimintaympäristöjä ai-

don oppimistilanteen mahdollistamiseksi. Työtaitojen kehittyessä on työssäoppimisen 

lisäksi oppilaitoksella mahdollisuus tehdä asiakastöitä.  

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta on tärkeä opiskeluympäristön määrittäjä. Edellisiin 

lainauksiin on poimittu ammattioppilaitoksen toimintaympäristöön vaikuttavia keskeisiä 

pykäliä. Sähkö- ja automaatioalan opiskelun toteutuksen keskeisenä määrittäjänä on 

opetussuunnitelma.  

 

 

2.2 Ammatillisen perustutkinnon perusteet määrittävät opetussuunnitelman 

 

Koulutuksen järjestäjän on tutkinnon perusteiden perusteella laadittava opetussuunni-

telma. Sen tulee antaa opiskelijalle tietoa tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista ja 

opinnoista, arvioinnista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetus-

suunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkinto-

kohtaisesti eriytyvät osat. Siinä määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaat-

teet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. (OPH määräys. 2009, 

13.) Koulutuksen järjestäjän laatima opetussuunnitelma on opetuksen ydin. Käytännös-

sä opettaja sen avulla suunnittelee opetettavan kurssin ja sen sisällön.  

 

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää tiedot pakollisista ja valinnaisista 

ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Siinä 

kerrotaan opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla 

opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Opetussuunni-

telmassa on kerrottu ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yh-
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teisten opintojen) arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun 

osaamisen arvioinnin. (OPH määräys. 2009, 14.) Opetushallitus on määräyksellään ha-

lunnut varmistaa opetussuunnitelmien riittävän yksityiskohtaisen sisällön. 

 

 

2.3 Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot ammattikoulussa 

 

Tampereen seudun ammattiopiston automaatiotekniikan opetussuunnitelman tutkinto-

kohtainen osa pohjautuu opetushallituksen määräykseen (23/011/2009). Tutkintokohtai-

nen OPS (opetussuunnitelma) pitää sisällään myös yleisiä ohjeita joita, on aiemmin jo 

käsitelty muiden dokumenttien yhteydessä. Tässä yhteydessä pyritään tuomaan esille, 

kuinka automaatiotekniikan 1. vuoden opiskelija oppii sähköalan perusosaamisen kes-

keisiä työtaitoja.  

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (30ov) koostuu neljästä eri moduulista. 

Niistä asennustekniikan koulussa opetettava osuus on 8ov, joka sisältää sähkötyöturval-

lisuus koulutuksen ja työssäoppimisen (3ov). Työssäoppiminen suoritetaan 2. vuoden 

syksyllä. Opetussuunnitelma määrittää sähköalan perusosaamisen ammattitaitovaati-

mukset. Näistä ammattitaitovaatimuksista on poimittu seuraavaan esimerkkejä asennus-

tekniikkakurssin keskeisistä taitovaatimuksista: 

 
− osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää tietolähteitä kuten SSTL:n sähkö-

tarvikenumeroita ja nimikkeitä sekä käyttää näitä nimikkeitä keskustelles-
saan alan ammattihenkilön kanssa  

− osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskytken-
nät ja osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset teke-
miinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne.  

− Tehdessään asennuksia opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia ka-
lusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä 

− osaa sähköalan asennustöissä kiinnittää erilaisia komponentteja rakennusalan 
materiaaleihin (kuten puu, tiili, betoni ja rakennuslevyt) (Tredu. 2013, 14-
16.) 

 

Opiskelija osoittaa koko osaamisensa näytöllä. Näyttöä varten hän laatii ohjatusti kirjal-

lisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Opiskelija 

osoittaa ammattitaitonsa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä työssäoppimispai-

kalla tai koululla. Näytössä arvioidaan työprosessi perussähköasennusten tekemisessä. 

Lisäksi arvioidaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallintaa sekä työn pe-

rustana olevan tiedon hallinta. Arvioinnissa mukana on myös elinikäisen oppimisen 
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avaintaidoista terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä 

ammattietiikka. (Tredu. 2013, 19.) Koska arviointi tapahtuu työssäoppimispaikalla tai 

näytön yhteydessä koululla, on tärkeää, että opiskelija on saanut opintojen aikana palau-

tetta osaamisestaan.   

 

Arviointi annetaan asteikolla Tyydyttävä T1, Hyvä H2 tai Kiitettävä K3. Tyydyttävän 

T1-tason saavuttaa, kun kykenee ohjatusti suorittamaan työtehtävän. Hyvään H2-

arvosanaan opiskelijan tulee toimia oma-aloitteisesti ja osoittaa arvioitavan osaamisen 

hallinta. Oppilas voi tarvittaessa kysyä neuvoa. Kiitettävän K3-arvosana saava oppilas 

toimii täysin itsenäisesti ja osaa soveltaa työssä tarvittavia taitoja. (Tredu. 2013, 20-23.) 

Automaatiotekniikan 1. vuoden opiskelijat tekevät asennustekniikan kurssin lopussa 

työkokeen (liite 3), jonka tarkoituksena on simuloida tulevaa näyttöä työmaalla. Työko-

keessa tarkoitus on varmistaa, että opiskelija on saanut riittävät taidot 2. vuoden syksyn 

työssäoppimiselle. Opetussuunnitelma antaa polun, jota kulkea, mutta aina sitä ei ole 

helppo kulkea.  

 

 

2.4 Ammattikoulutuksen keskeyttäminen 

 

Ammattikoulutuksen tarpeellisuudesta on alettu yhteyskunnassamme kantaa huolta. 

Huolta ovat tuottaneet opiskelijat, jotka eivät hakeudu ammatilliseen koulutukseen tai 

keskeyttävät sen ennen valmistumistaan.  Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen 

on keskeyttänyt viimevuosin noin 9% opiskelijoista/lukuvuosi (SVT 2013).  Tämä tar-

koittaa noin 5 opiskelijan katoa 18 aloittaneesta koko kolmen vuoden koulutuksessa.  

Keskeyttämiseen on toki monia syitä, mutta hyvä menestyminen peruskoulussa viittaa 

ammattikoulutuksen onnistumiseen. Tutkija Jukka Vehviläisen on ollut keskeinen vai-

kuttaja 2000-luvulla Suomessa keskeytystä estämään pyrkivissä kehittämishankkeissa. 

Vehviläisen mukaan (2000) vaikeudet opiskelussa, kuten huono oppimiskyky ja henki-

löristiriidat, ennustavat vaikeuksia ammatillisessa koulutuksessa. Kielteisten kouluko-

kemusten ja ohjauksen puutteen on todettu erityisesti pojilla aiheuttavan koulutuksellis-

ta syrjäytyneisyyttä.  Ongelmat tulevat esille yleensä ammattikoulutuksen alkuvaihees-

sa, jolloin koulutukseen tyytymättömät yleensä jättävät koulun ainakin tilapäisesti. Nuo-

rilla ei ole yhteisvalintatilanteessa usein tietoa omien kykyjen soveltuvuudesta haettuun 

ammattiin. Arpomalla täytetty yhteisvalintakaavake kostautuu ammatillisten opintojen 

alkuvaiheessa. Ammattikoulun keskeyttäminen ei ole yhteiskunnassamme toivottavaa. 
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Koulutuksen keskeyttämistä pidetään riskinä nuoren syrjäytymiselle yhteiskunnasta. 

Keskeyttäneiden joukosta löytyy erilaisia keskeyttämisprofiileja. Erilaisista tutkimuksis-

ta voidaan nähdä uhka keskeyttämisen ja syrjäytymisen välille.  (Vehviläinen 2008, 6-7 

ja 11.) Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilaitokset pyrkivät tekemään kaikkensa kes-

keyttämisien ehkäisyssä. 

 

Vuonna 2007 syksyllä tehtiin kysely ammattikoulun keskeyttäneille. Kyselyssä selvitet-

tiin, kuinka paljon eri asiat vaikuttivat keskeyttämispäätökseen. Vajaa kolmannes (30%) 

vastanneista vaihtoi opintolinjaa. Nämä ovat niin sanottuja positiivisia keskeytyksiä. 

Muiden keskeytyksien syiden painoarvoa tutkittaessa merkityksellisemmäksi syyksi 

nousi halu mennä heti töihin (59%). Seuraavaksi merkittävämmäksi asiaksi nousi opin-

noissa jälkeen jääminen (47%), jonka jälkeen vasta tuli väärän alan valinta (44%). Mui-

ta merkittäviä syitä (>40%) olivat koulun ulkopuoliset asiat, jotka mietityttivät liikaa, ja 

koulussa viihtymättömyys. (Vehviläinen 2008, 17) Tutkimusotos on hyvin pieni, mutta 

saatu tulos on suuntaa antava. Opintojen jälkeen jäämisen estämiseen kannattaa panos-

taa. 

 

 

2.5 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen ammattikoulussa 

 

HOJKS:n laadinnassa erityisopettajilla on oman kokemuksensa ja osaamisensa lisäksi 

kirjallista materiaalia. Jotta se voidaan tehdä, täytyy vaikeuksien taustalla olevat syyt 

tunnistaa. Tunnistuksen helpottamiseksi on Lapin ammatillisen eritysopetuksen kehi-

tyshankkeen TOKKA-projektin yhteydessä syntynyt kortisto. Se auttaa opettajia tunnis-

tamaan oppilaan vaikeudet ja tukemaan nuorta. Projektin eräänä tavoitteena oli kehittää 

erityisopiskelijan työssäoppimisen käytäntöjä sekä edistää koulujen henkilöstön ja työ-

paikkojen valmiuksia kohdata erityisopiskelija. (TOKKA2-projekti 2011, 1) Kortisto 

käsittelee HOJKS:n 12 syytä erikseen. Nämä 12 eriteltyä syytä ovat samat kuin tilasto-

keskuksen keräämät syynumerot. Opiskelun sujumisen kannalta on tärkeää, että opiske-

lijan ongelmista on hänen ohjaajallaan tietoa. Tämän lisäksi pitää olla myös muita ohjei-

ta, jotka hyödyttävät oppilaan ohjaamisessa. 

 

Opinnäytetyön toimintaympäristössä HOJKS tehdään alle 5%:lle opiskelijoista. Tämä 

on vähän verrattuna muihin nuorelle suunnattujen ammatillisen koulutuen toimintaym-

päristöihin. Vuonna 2012 HOJKS on tehty 14,3%:lle nuorille suunnatun ammatillisen 
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koulutuksen opiskelijoista (Tilastokeskus 2013, 70). Syitä sähköosaston vähäiseen mää-

rään saattavat olla sähköosaston suosio, normaalien tukitoimien riittävyys ja sitoutuneet 

ryhmänohjaajat. Sähköosastolle on myös pidetty matematiikan pääsykokeet. On mah-

dollista, että pääsykokeen pitäminen valikoi oppilaita. Tutkimuksen tekijän havaintojen 

mukaan kielelliset haasteet ovat hyvin yleisiä osastollamme. Lukivaikeuden yleisyys ei 

vaikuta HOJKS:ien määrään. Viime vuosina sähköosastolle tehtyjen HOJKS:n syinä 

ovat lähinnä olleet ADHD ja keskittymisen vaikeudet ja psyykkiset syyt. Myös muiden 

syiden takia on HOJKS tehty, paitsi kehityksen viivästymisen tai kehitysvammaisuuden 

perusteella. Nämä opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti erityisoppilaitoksissa tai pien-

ryhmissä. Tässä yhteydessä tarkastellaan vain opinnäytetyön toimintaympäristön kan-

nalta keskeisimpiä vaikeuksia. Tarkkaavaisuuden ja kielellisten vaikeuksien lisäksi laa-

jemman käsittelyn saa psyykkistä sairautta käsittelevään luku sen yleisyyden vuoksi. 

Lisäksi olen ottanut mukaan autismia koskevan kuvauksen. Opinnäytetyöni keskeinen 

teoria strukturoidusta opetusmenetelmästä perustuu autististen henkilöiden kuntouttami-

seen (Kerola, Kujanpää & Timonen 2009, 167). 

 

 

2.5.1 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet  

 

Hahmottamisen vaikeudet ilmenevät nähdyn, kuullun tai ympäröivän tilan hahmottami-

sen vaikeutena. Tyypillistä on myös työmuistin heikkous, suullisten ohjeiden ymmärtä-

misen ja ajanhallinnan vaikeudet. ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder) 

on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö ja ADD (attention deficit disorder) on taas tark-

kaavaisuushäiriö ilman ylivilkkautta. Tarkkaavaisuuden vaikeudet ilmenevät keskitty-

misen, ohjeiden seuraamisen ja toiminnan loppuun saattamisen vaikeutena. ADHD 

opiskelijoilla on myös vaihteleva suorituskyky. He reagoivat helposti ulkopuolisiin är-

sykkeisiin. Opiskelijan ohjaamisessa pyritään antamaan yksi ohje kerrallaan ja jaka-

maan tehtävät osiin. Apuvälineenä voidaan käyttää kuvallisia tai kirjallisia ohjeita. 

Opiskelijaa kannattaa rohkaista, motivoida ja antaa palaute suoritetusta tehtävästä välit-

tömästi. Työympäristön pitäisi olla rauhallinen sekä ilmapiirin kiireetön. Työympäristön 

selkeys ja rutiinit auttavat oppilasta. (TOKKA2-projekti. 2011, 2 ja 4.) Opiskelijalla 

oleva ADHD saa monesti myös opettajan hyppimään seinille. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että se tunnistetaan ja opiskelijaa ei leimata käytöksensä vuoksi häiriökäyttäytyjäksi. 

Oikean tuen avulla oppilas voi kokea itsensä hyväksytyksi ja motivoiduksi. Tästä seuraa 

taas opettajan parempi työviihtyvyys. 
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2.5.2 Kielelliset vaikeudet 

 

Kielelliset vaikeudet pitävät sisällään lukemisvaikeuden, kirjoittamisvaikeuden sekä 

puheen ja kielen kehityksen vaikeudet. Lukemisvaikeus ilmenee lukemisen hitautena ja 

luetun ymmärtämisen vaikeutena. Opiskelijan on hankala löytää tekstistä oleellista asi-

aa, ja yksityiskohdat eivät jää muistiin. Kirjoittamisen vaikeus ilmenee erilaisina oi-

keinkirjoitusvirheinä. Lisäksi tekstin tuottaminen on työlästä ja se on vaikea tuottaa jä-

sennetysti paperille. Puheen ja kielen kehityksen vaikeuteen (dysfasia) liittyy sanavaras-

ton niukkuus ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeus. Kielellisiin vaikeuksiin voi liittyä 

tilan ja ajan hahmottamisen ongelmaa ja motorista kömpelyyttä. Lisäksi vaikeuksia voi 

olla käden ja silmän yhteistyössä ja toiminnan ohjauksessa. (TOKKA2-projekti. 2011, 

5.) Kielelliset vaikeudet tunnistetaan ammattikoulutuksessa aiemman peruskouluhistori-

an perusteella tai ammattikoulussa tehtävien lukitestin avulla.  

 

Kielellisiä vaikeuksia voidaan helpottaan antamalla yksi ohje kerrallaan ja jakaa tehtävä 

osiin. Apuvälineenä voidaan käyttää kuvallisia ohjeita, näyttämistä ja kertaamista. Ope-

tuksessa tulee käyttää ymmärrettävää kieltä ja tarkistaa myös opiskelijan ymmärtämi-

nen. Kalenteri ja suunnitelmallisuus helpottavat opiskelijan työskentelyä. Rauhallinen ja 

kiireetön ilmapiiri on eduksi sekä oppimisympäristön selkeys ja rutiinit. Ohjattava tar-

vitsee myös kannustusta ja onnistumisen kokemuksia. (TOKKA2-projekti. 2011, 6.) 

Kielelliset vaikeuden ovat yleisiä ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on luonnollista, 

koska kielellisestä vaikeudesta kärsivä kokee usein lukion aiheestakin liian haastavaksi 

itselleen. Kielellisistä vaikeuksista kärsivän opiskelijan paras tuki on opettaja, joka 

ymmärtää ottaa oppilaan vaikeuden huomioon omassa toiminnassaan.  Yleensä kielel-

listä vaikeutta ei voida korjata 1-2ov kurssin avulla tai tukiopetuksella. Sen sijaan opet-

tajan huomioidessa vaikeuden opiskelija voi edetä muun ryhmän mukana ilman suu-

rempia vaikeuksia.  

 

 

2.5.3 Psyykkiset sairaudet 

 

Tutkimuksessa ”9-luokkalaisten mielenterveys Tampereella ja Vantaalla” (Fröjd ym 

2004) todetaan yhdeksännen ja kuudentoista ikävuoden välillä lähes kolmasosan tytöistä 

ja yli 40% pojista sairastaneen jonkin mielenterveyden häiriön tai useamman häiriön 
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samanaikaisesti. Kyselytutkimuksessa 40% yläasteikäisistä suomalaisnuorista ilmoitti 

mielenterveyden ongelmiin liittyviä oireita ja ongelmakäyttäytymisen muotoja. Useiden 

tutkimusten mukaan (60-80%) lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmista jää hoita-

matta, vaikka nuoressa havaittaisiin merkittävääkin toimintakyvyn laskua.  Keskeinen 

nuorten mielenterveyden ongelma on masennus. Masennus haittaa nuoren opiskelua 

monin tavoin.  Se aikaansaa sosiaalisten vaikeuksien lisäksi oppimisvaikeutta ja alisuo-

riutumista. Masennuksen paranemisen ennusteen paraneminen edellyttää nopeata tun-

nistamista. Koulun henkilökunta on avainasemassa tunnistamaan nuoren masennuksen 

oireet. Tärkeäksi tunnistamisen tekee masennuksen itsemurhariski.  (Fröjd ym 2004, 6.)   

 

Toiseksi yleisin mielenterveyden häiriö on päihdehäiriö. Päihteiden käyttö näkyy am-

mattikoulutuksessa poissaoloina, ja sitä myöten keskeyttämisriski kasvaa. Kolmanneksi 

yleisin mielenterveyden ongelma sosiaalisten tilanteiden pelko koskettaa joka kymme-

nettä nuorta. Ongelma puhkeaa usein yläasteella nuoren kokemasta vastoinkäymisestä. 

Koulun keskeyttämisriski sosiaalista pelkoa kokevalla nuorella on erityisen suuri. Tästä 

seuraa myös nuorelle erityisen suuri syrjäytymisriski. Tamperelaispsykiatri Juha-Matti 

Väänänen toivoo ymmärtämystä aralle oppilaalle: 

 

Opettajille tarvittaisiin lisää koulutusta, jotta ongelma opittaisiin tunnis-
tamaan. Lisäksi tarvitaan selkeät pelisäännöt siitä, miten oppilas ohjataan 
tuen piiriin ja miten esiintymistilanteet hänen kohdallaan hoidetaan. Ei 
koulunkäynti voi jäädä siitä kiinni, ettei uskalla pitää esitelmää.  
(Väänänen 2012) 

 

Oppilaitos voi joustamattomilla käytänteillä saada aikaan nuorelle syrjäytymiskierteen.  

Tamperelaispsykiatri Juha-Matti Väänänen on kuvannut negatiivista kehää opetusmene-

telmäpäivillä 2012 masennuksen noidankehänä (kuvio 1).  
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KUVIO 1. Masennuksen noidankehä (Väänänen 2011, 62) 

 

Valitettavasti opinnäytetyön tekijä on havainnut monelle nuorelle vaatimusten ympäris-

tössä käyvän juuri näin. Toisaalta oppilaitos voi parhaimmillaan olla kuntouttava ja 

nuorta normaaliin elämään integroiva. Tämän vuoksi on erityisen tärkeä keskeyttämisi-

en estämisen kannalta nuoren mielenterveyshäiriön tunnistaminen ja opiskelijan tuke-

minen yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. 

 

Mielenterveyden ongelmiin viittaavat jatkuva masentuminen, ahdistuneisuus ja jännit-

teisyys. Opiskelijalta saattaa kadota elämänhalu. Voimakkaat mielialavaihtelut ja pit-

kään kestävä ikävystyneisyys sekä ikätovereista ja perheestä eristäytyminen ovat merk-

kejä ongelmista. Uni- ja syömisvaikeudet voivat myös kertoa ongelmista. Mielenterve-

ysongelmiin liittyvät myös psykosomaattiset oireet kuten päänsärky ja vatsavaivat. 

Opettaja saattaa havaita myös eriasteista keskittymis- ja suorituskyvyn laskua. Vihamie-

lisyys, itseinho, toivottomuus, avuttomuus ja itkuisuus ovat myös tunnusmerkkejä. Al-

koholin ja huumeiden käytön taustalla saattavat olla mielenterveysongelmat. Itsetuhoi-

suus on aina vakavasti otettava signaali.  (TOKKA2-projekti 2011, 13.) Edellä mainittu-
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jen oireiden ilmaantuessa on syytä keskustella opiskelijan kanssa. Lisäksi tulisi rohkais-

ta oppilasta hakeutumaan terveydenhoitajan vastaanotolle ja sitä kautta lääkärin kanssa 

keskustelemaan.  

 

Psyykkisesti sairaan oppilaan tukena opettaja on osa suurempaa kokonaisuutta. Opetta-

jan tehtävä on olla mahdollistamassa opiskelijan oppimiskyvyn vahvistuminen. On hyvä 

rakentaa henkilökohtainen luottamussuhde opiskelijaan antamalla hänelle aikaa. Kan-

nattaa hyödyntää opiskelijan vahvuuksia onnistumisen kokemuksen saamiseksi. Opiske-

lijalle tulee antaa runsaasti positiivista ja kannustavaa palautetta. Outoa käytöstä ei ole 

syytä vältellä. Sen voi ottaa puheeksi sekä opiskelijan että työtovereiden kanssa. Rau-

hallinen ympäristö, selkeys, rutiinit ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppilasta. (TOKKA2-

projekti 2011, 13.) Valitettavasti vielä usein koulu ei ole onnistunut hahmottamaan 

omaa tärkeää rooliaan mielenterveysongelmaisen opiskelijan kuntouttamisessa. Opiske-

lijan on helpompi palata toimintakyvyn vahvistuessa opintoihin, jos sairauden aikana on 

kyetty pitämään oppilaaseen kontakti.  

 

 

2.5.4 Autismi ja Aspergerin oireyhtymä 

 

Autisminkirjon taustalla on neurologinen kehityksellinen häiriö. Se aiheuttaa ongelmia 

aivojen toimintaan ja aistihavaintojen käsittelyyn. Autististen henkilöiden on vaikea 

käsittää toisen mieltä, ajatuksia ja tunteita. Heille on myös tyypillistä havaita ympäris-

töstään yksityiskohtia, mutta niiden liittäminen kokonaisuuksiin saattaa olla vaikeaa. 

Autistiselle henkilölle oman toiminnan ohjaus on vaikeaa. Autismiin liittyvät myös kie-

len kehityksen vaikeudet. Heidän on myös vaikea havaita hienojakoisia yhtäläisyyksiä 

ja eroja asioiden välillä. Autisteilla on myös outoja käyttäytymispiirteitä. Niitä saattavat 

olla esimerkiksi omaperäinen ääntely, käsien heiluttelu tai esineiden järjestelyyn juut-

tuminen. (Kerola ym. 2009, 23-25.) On syytä korostaa, että autistiset piirteet ja taipu-

mukset ovat hyvin yksilöllisiä. 

 

Autistiseen kirjoon kuuluu kansainvälisen tautiluokituksen ICD 10:n (International 

Classification of Diseases) kahdeksan eri diagnoosilla olevaa tautimäärettä (ICD 10 

2010, F80-F89). Yleisimpiä autisminkirjon diagnooseja ovat lapsuusiän autismi ja As-

perger-oireyhtymä. Autismi diagnosoidaan käyttäytymisen perusteella. Lapsen käytöstä 

verrataan ICD-10:n määrittämiin listoihin käyttäytymistä. Listalla olevat epätyypilliset 
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käyttäytymisen piirteet voivat sinänsä esiintyä kenellä vaan. Diagnosointi onnistuu vas-

ta, kun riittävän moni piirre eri ryhmistä toteutuu yhden ihmisen osalla. Kuinka paljon 

piirteistä on haittaa yksilön kohdalla, riippuu monesti vielä kognitiivisista taidoista ja 

ympäristön vaikutuksesta. Tämän tekee autismin hankalaksi diagnosoida. Niinpä on 

ajateltu, että autismin kirjon oireen ovat alidiagnosoitu ja on myös huomattavaa, että 

Aspergerin syndroomaa alettiin diagnosoida vasta 1989. Sitä ennen autismin kirjo ym-

märrettiin pitkälti kehitysvammaisten oireistona. (Tani, Nieminen-Von Wend, Lindberg 

& Wend 2004.) Viime vuosina on tullut myös julkaisuihin käsite HFA (High-

functioning autism), hyvätasoinen autismi. Hyvätasoisella autistilla on älykkyysosamää-

rä normaali tai korkeampi, mutta käyttäytymisen piirteet löytyvät autismin diagnosoin-

tiin käytettävästä listasta. (Attwood 2013.) On myös huomattavaa, että useimmin hyvä-

tasoiset autistit ovat oppineet selviämään itselleen haasteellisessa maailmassa.  

 

Autismin kirjon tunnusmerkkejä on puutteellinen tai poikkeava käytös. Autistiselle 

henkilölle myös toisen ihmisen asemaan asettuminen on vaikeaa. Opiskelijalla saattaa 

olla rajoittunutta ja stereotyyppistä käytöstä sekä poikkeavaa reagointia aistiärsykkei-

siin. Opiskelijalle tyypillistä on riippuvuus rutiineista ja rituaaleista. Niistä poikkeami-

nen voi aikaansaada henkisen romahtamisen. Toiminnan ohjauksen vaikeudet haittaavat 

päivittäistä toimintaa ja opiskelua.  (TOKKA2-projekti 2011, 17.) Opetuksen ja opiske-

lijan ohjaamisen kannalta on tärkeää, että opiskelijan autistiset piirteet tunnistetaan, 

vaikka hänellä ei olisi mitään diagnoosia. Autististen piirteiden tunnistamisen ja huomi-

oon ottamisen jälkeen monesta käytöshäiriöisestä ongelmatapauksesta tulee hyvin käyt-

täytyvä motivoitunut opiskelija. Sama luonnollisesti koskee myös diagnosoituja autiste-

ja ja Asperger-henkilöitä. 

 

Opiskelija itse tai hänen vanhempansa osaavat antaa vinkkejä, kuinka opiskelijan kanssa 

kannattaa toimia. On tärkeää pitää normaalia suurempi fyysinen etäisyys opiskelijaan. 

Opiskelijalle kannattaa puhua selkeästi ja rauhallisesti. On syytä varmistaa, että opiske-

lija on ymmärtänyt. Kannattaa käyttää konkreettista kieltä. Ohjeet kannattaa selkeyttää 

visuaalisesti kuvin, piirroksin ja kirjallisin ohjein. On tärkeää vuorotella keskustelussa. 

Opiskelijan vastausta voi joutua odottamaan. Opiskelija hyötyy, kun ennen suoritusta 

käydään lävitse tilanteen kulku etukäteen. Muutoksista kannattaa kertoa etukäteen. 

Työympäristön tulisi olla selkeä ja rauhallinen. Myös ylimääräiset ärsykkeet, kuten ha-

jut ja meteli, kannattaa pyrkiä minimoimaan. Opiskelija hyötyy kannustuksesta ja onnis-
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tumisen kokemuksista. (TOKKA2-projekti 2011, 18.) Strukturoitu opetusmenetelmä on 

suunniteltu alun perin juuri autististen oppilaiden tueksi.  

 

 

2.5.5 Yhteenveto erityistä tukea tarvitsevista 

 

Edellä on kuvattu eri ryhmiä, joiden perusteella opiskelijalle voidaan tehdä HOJKS. 

Lisäksi se voidaan tehdä myös vuorovaikutus- ja käyttäytymishäiriöiden, lievän ja vai-

kean kehityksen viivästymän, fyysisten pitkäaikaissairauksien, liikunnan ja motoristen 

toimintojen vaikeuksien sekä kuulo- ja näkövamman vuoksi. Joskus opiskelijalla on 

monia ongelmia, joiden vuoksi hän tarvitsee tukea. Tilastointiin valitaan merkitsevin. 

Kuitenkin aina HOJKS laaditaan yksilön tuentarpeesta lähtöisin. Opiskelijalla voi olla 

myös muusta syystä tuentarvetta. Tällöin käytetään tilastomerkintänä 12 eli muu syy. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi elämänhallintaongelmat tai tunnistamaton psyykkinen 

sairaus. Tärkeintä aina on, että opiskelija saa tarvitsemansa tuen oppimiseen. Opiskeli-

jan vaikeuksien ymmärtäminen on opettajalle välttämätöntä. Opettajan tulee myös tie-

tää, millaisia opiskelijoita ryhmässä on. Sen pohjalta voidaan kurssi suunnitella sopi-

vaksi kohderyhmälle. Edellä kerrottiin laajasti, miten opiskelijoita voidaan tukea am-

mattikoulussa. Edellä kerrottujen periaatteiden toteuttaminen vaatii opettajalta tietämys-

tä, ymmärtämystä ja kärsivällisyyttä.  Huomioitava on myös, että erilaiset ongelmat 

vaativat erilaista lähestymistä.  
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3 STRUKTUROITU OPETUS 

 

 

Opinnäytetyön pohjateoriana vaikuttaa strukturoitu opetus. Strukturoitua opetusta on 

käytetty jo pitkään peruskoulun erityisopetuksen apuna. Lisäksi itse ala-asteen opetus-

kin parhaimmillaan pitää sisällään monia strukturoituun opetukseen kuuluvia elementte-

jä. Valmentavassa koulutuksessa autististen nuorten kanssa on sovellettu strukturoitua 

opetusta. Alun perin strukturoitua opetusta on käytetty erityisesti autististen lasten oh-

jaamiseen. Strukturoidun opetuksen on huomattu hyödyttävän myös muita erityisoppi-

laita.  

 

 

3.1 Mitä strukturoitu opetus on  

 

Struktuuri tarkoittaa rakennetta, strukturoitu opetus vastaavasti rakenteeltaan selkeää 

opetusta. Suuri osa oppimisesta tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella ilman tietoista ope-

tustilannetta. Normaalisti lapsi oppii havainnoimalla ympäristöään ja sitä jäljitellen. Hän 

harjoittelee ja hänen taitotasonsa kehittyy, vaikka itse oppimistilanteita ei ole varta vas-

ten järjestetty. Kouluopetus on suunnitelmallisempaa ja ulkoisilta puiteiltaan struktu-

roidumpaa. Siinä suunnitellaan tavoitteita ja menetelmiä, miten tavoitteisiin päästään. 

Kaikki lapset eivät kuitenkaan opi itsestään. Lapsella saattaa olla neurologisia vaikeuk-

sia, kielellistä hankaluutta tai muita vaikeuksia, jolloin joudutaan pohtimaan lapsen op-

pimista ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. (Kerola, Kujanpää & Timonen 2009, 168) 

 

Strukturoitu opetus tuli suomalaiseen opetukseen 1990-luvulla autististen henkilöiden 

TEACCH-kuntoutusmallin mukana. Siinä keskeisellä sijalla on ympäristön visualisoin-

ti, joka mahdollistaa toistettavuuden. Lisäksi henkilö voi auditiivisen havainnoin pulmi-

en ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista huolimatta keskittyä oppimistehtävään. Struktu-

roitu opetus sopii avuksi monelle erilaiselle oppijalle, vaikka se on autismin kirjon hen-

kilöillä kuntoutuksen perusmenetelmä. (Kerola, Kujanpää & Timonen 2009, 168) Struk-

turoidun opetuksen toimivuudesta suomalaisessa koulujärjestelmässä on verrattain vä-

hän tutkimuksellista tietoa. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Kyllikki Kerola on 

tutkinut ala-asteikäisten autististen lasten toimintatutkimuksena 1993 – 1996 AKIVA-

projektin yhteydessä.  AKIVA projektissa tehtiin lapsille koko päivän struktuuri, johon 

vanhemmat sitoutuivat. Ohjelma piti sisällään päivittäiset toistuvat strukturoidut opetus-
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tuokiot. (Kerola 1997,75.) Oiva Ikonen otti strukturoidun opetuksen vuosituhannen vii-

meisen Kasvatuksen ja opetuksen kesäpäivien teemaksi. Sen pohjalta muodostui Struk-

tuuria opetukseen -kirjan seitsemän henkinen toimituskunta. Kirjoittajiksi valikoitui eri 

erityisryhmien asiantuntijoita, jotka näkivät strukturoidun opetuksen mahdollisuuden 

laajemminkin kuin vain autististen lasten kuntoutuksessa. Heidän yhteisenä tuotokse-

naan syntyi kirja, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti näitä strukturoidun opetuksen 

keskeisiä osa-alueita erilaisten opiskelijoiden näkökulmasta. (Kerola ym. 2001, 8-9.) 

 

Strukturoidun opetuksen keskeiset osa-alueet ovat: 

 
− Yhteistyö: Ketkä osallistuvat oppimisen suunniteluun, toteutukseen ja seuran-

taan? 
− Opetuksen sisältö: Mitkä ovat oppimistavoitteet? 
− Menetelmä: Miten oppija oppii? Mihin oppimisen perusvalmiuksiin voidaan no-

jautua? 
− Kommunikointi: Miten oppija ymmärtää ja miten hän viestii? 
− Fyysinen tila: Missä paikassa oppimistilanne järjestetään? 
− Aika: Milloin oppimistilanne alkaa, milloin loppuu ja miten usein toistuu? 
− Henkilöt: Ketkä opetukseen osallistuu? 
− Välineet ja toiminta: Millä välineillä ja miten toimien oppimistilanne toteute-

taan? 
− Seuranta ja palaute: Miten oppimista arvioidaan ja miten oppija saa tiedon siitä? 
− Emotionaalinen ilmapiiri: Miten oppimisen innostus herätetään ja ylläpidetään? 
− Itseohjautuvuus: Miten oppija itse tulee tietoiseksi oppimistaan tukevista struk-

tuureista, metakognitio. (Kerola ym. 2001, 14.)   
 

Pyrkiessämme helpottamaan opiskelijan oppimista, meidän tulee miettiä, miten voimme 

huomioida nämä asiat opetuksessa. 

 

 

3.2 Strukturoidun opetuksen 11 keskeistä osa-aluetta  

 

Strukturoidussa opetuksessa opetuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta toteutetaan eri 

tahojen yhteistyössä.  Opiskelijan oma osuus oppimisen suunnitteluun ja seurantaan on 

oppimisprosessin ydin. Opettajalla on kuitenkin vastuu opetuksen suunnittelusta ja to-

teutuksesta. Opetuksen sisältöä määriteltäessä on tärkeä pohtia, mitkä ovat oppimista-

voitteet. On tärkeää tietää, mitä halutaan opiskelijan oppivan, mutta mitä opiskelija itse 

haluaa oppia. Useimmat haluavat tehdä sitä, missä ovat hyviä ja saavat oppimisen iloa. 

Väkisin ei voida opettaa muuta kuin vastenmielisyyttä opiskelutilannetta kohtaan. Opis-

kelusta olisi hyvä saada opiskelijalle mieluinen velvollisuus. Nuorille, joilla on vaikeuk-



25 

 

sia, tarvitaan henkilökohtaista opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelua. On arvi-

oitava taidot ja oppimisvalmiudet sekä etsittävä vahvuudet. Näiden avulla voidaan ope-

tuksen sisältö suunnitella opetuksen tueksi.  (Kerola ym. 2001, 43 ja 67.) Oppimisen 

kannalta on tärkeä löytää myös oikea menetelmä. 

 

Menetelmään valittaessa täytyy löytää vastaukset kysymyksiin, miten opiskelija oppii ja 

mitä oppimisen perusvalmiuksia oppilaalla on. Oppiminen on yksilöllinen prosessi. Ul-

kopuolelta voidaan siihen vaikuttaa, kun tiedetään yksilön oppimistyyli. Jokaisella 

meistä on oma persoonallinen oppimistyyli. Opettajan olisi hyvä tunnistaa oppilaan per-

soonallinen oppimistyyli ja huomioida se. Menetelmää valittaessa on myös huomioitava 

kaksi tiedonkäsittelytapaa, holistinen ja analyyttinen. Holistista tiedonkäsittelytapaa 

kuvataan intuitiiviseksi, moniraitaiseksi, vapaaksi ja luovaksi. Analyyttistä tiedonkäsit-

telytapaa kuvataan loogiseksi, harkitsevaksi, yksiraiteiseksi ja akateemiseksi.   (Kerola 

ym. 2001, 87-88.) Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen rakentuu 

oppilaan aiemmille kyvyille ja taidoille (Rauste-von Wrigt ym 2003, 162-164 ).  Oikea 

tapa kommunikoida on tärkeä. Opettajan tulee tietää, miten opiskelija ymmärtää ja mi-

ten hän viestii. Oppiminen perustuu henkilöiden vastavuoroiseen kommunikointiin. 

Vuorovaikutusta tapahtuu monien eri keinoin eri aistien välityksellä. Aina ei kommuni-

kointi suju normaalisti verbaalisen kielen varassa. Tällöin tarvitaan puhetta tukevia 

kommunikointikeinoja. Mikäli verbaalisessa kielenkehityksessä on ongelmia, on syytä 

käyttää visuaalisuuteen perustuvia kommunikoinnin keinoja.  (Kerola ym. 2001, 111-

112.) Kommunikaation onnistumisessa luokassa on oppimistyyleillä merkitystä. 

 

Oppimistyylit jaetaan usein kolmeen ryhmään. Näitä ovat auditiivinen, visuaalinen ja 

kinesteettinen. Auditiiviset oppijat oppivat kuulemalla. Auditiiviselle opiskelijalle kir-

jallisten ohjeiden noudattaminen saattaa olla vaikeaa sekä ottaa kohtuuttomasti aikaa. 

Tällaisten opiskelijoiden kohdalla opettajan kannattaa antaa tehtävät myös suullisena 

käyden opetuskeskusteluja opiskelijan kanssa. Koetilanteessa opettajan kannattaa lukea 

kysymykset ääneen ja käyttää suullisia kuulusteluja mahdollisuuksien mukaan. Visuaa-

liset ihmiset muistavat näkemänsä ja pystyvät havaitsemaan visuaalisia yksityiskohtia. 

Heidän kannattaa tutustua uuteen materiaaliin ensin lukemalla ja sen jälkeen näyttämäl-

lä esimerkkiä. Opetuksen ohjeet tulisi antaa kirjallisena sekä käyttää opetuksen tukena 

kuvia, dioja, videoita ja kaavioita. Kinesteettiset oppijat käyttävät käsiään oppiakseen. 

Heitä hyödyttää oppimisessa muistiinpanojen kirjoitus, kaavioiden piirtäminen ja tehtä-

vien tekeminen. Kinesteettiset oppijat ovat usein lahjakkaita kädentaidoissa. He saatta-
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vat kasata mallin lukematta ohjeita.  He tarvitsevat fyysistä aktiviteettiä opetuksen tuek-

si. Toiminta ja tekeminen ovat heille mielekästä.   (Kerola ym. 2001, 111-112.) Oppi-

mistilanne pitää usein sisällään ääntä, liikettä ja visuaalisia ärsykkeitä. Oppimisen kan-

nalta ei ole sama, missä paikassa oppimistilanne järjestetään. 

 

Fyysisen tilan strukturointi on oppimisen tukena varsinkin visuaalista kanavaa käyttä-

vällä oppilaalla. Käytännössä tilan strukturointi merkitsee neljää järjestelytehtävää. On 

tärkeää, että sama toiminto tehdään aina sille osoitetussa paikassa. Työssä tarvittavilla 

esineillä ja työtarvikkeilla tulee olla oma paikkansa. Tilaa tulee selkeyttää visuaalisesti. 

Tilan tulisi olla tehtävälle työlle tarkoituksellinen sekä esteetön. Keskittymisvaikeuksia 

omaavalla opiskelijalla paikan valinta on tärkeä. Edessä istuminen tai kaltaisen vieressä 

voi olla huono tilanne. Huonokuuloiselle taas takaosa ei sovi. Autistiselle henkilölle voi 

merkitä valot, äänilähteet ja ihmiset. Yksilölliset oppimistyylit edellyttävät erilaisia 

ihanneoppimistyylejä. Toiselta oppiminen onnistuu parhaiten seinän vieressä työpöydän 

ääressä. Toinen taas oppii parhaiten lattialla loikoilemalla pää pulpetin alla. Opettajan 

on osattava löytää mahdollisimman hyvä istumajärjestys. Luokassa on hyvä olla myös 

itsenäiselle opiskelulle varattu rauhallinen paikka. Tilan olisi hyvä olla viihtyisä. Harva 

opiskelija hyötyy kaaoksesta. Hyvä järjestys ja työvälineiden tarkoituksenmukainen 

sijoittelu hyödyttää kaikkia oppilaita. Hyvä oppimisympäristö luo viihtyisyyttä ja tur-

vallisuudentuntua. Nämä ovat oleellisia oppimisen edellytyksiä. (Kerola ym. 2001, 

131.) Hyvin järjestetyn tilan lisäksi oppiminen tarvitsee myös ajallisen struktuurin. 

 

Kun alamme pohtia ajan strukturoimista, haemme vastauksia, milloin oppimistilanne 

alkaa, milloin loppuu ja miten usein toistuu.  Länsimaisessa yhteiskunnassa eläminen 

perustuu kalenteriin, päivyriin ja kelloon. Koulussa alkaminen, oppitunnit, välitunnit, 

ruokatauot ja päivän päättyminen on määritelty minuutin tarkkuudella. Oppimisvaike-

uksista kärsivälle tiukka aikataulu saattaa tehostaa ajankäyttöä. Toisaalta tiukka aikatau-

lu saattaa tuntua ahdistavalta. Oppimisvaikeuksiin liittyy usein oman toiminnan ohjauk-

sen vaikeutta. Tällöin tavoitteiden asettaminen ja sisällön suunnitteleminen auttavat 

toimeen ryhtymistä. Oleellista on, tietääkö opiskelija, mitä hän tekee seuraavaksi ja mitä 

sen jälkeen. On myös tärkeä huomioida, keitä oppimistilanteeseen osallistuu. Henkilö-

kemiat vaikuttavat oppimiseen kuten ihmisten vuorovaikutussuhteisiinkin. Yhteistoi-

minta toisten kanssa voi olla luontevaa, mutta myös jännitteistä. Erilaiset oppimisvai-

keudet ja käyttäytymispiirteet hankaloittavat henkilösuhteita. Opetusta strukturoitaessa 

olisi hyvä huomioida, kenen kanssa opiskelija tulee hyvin toimeen ja miten myös mui-
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den kanssa voisi toimia. (Kerola ym. 2001, 149 ja 165.) Opiskelijalla tulee olla myös 

sopivat opetusvälineet. 

 

Kannattaa suunnitella millä välineillä opetusta toimitetaan ja mikä on merkityksellistä 

opetustuokion opetuksen kannalta. Opetustilan järjestäminen palvelee toiminnan struk-

turoimista. On tärkeä ohjata nuorta viemää tavarat toiminnan loputtua paikoilleen. Sa-

malla opetetaan oppilaita suorittamaan aloittamansa tehtävä loppuun. Oppilaan on tär-

keä ymmärtää, että tehtävillä on alku, toteutus ja loppu. Tätä havainnollistamaan on 

sovellettu TEACCH-mallin itsenäisen toiminnan tuokioita suomalaisiin käytäntöihin 

koriopetukseksi. Strukturoitu opetustuokio eli koriopetus toteutetaan sille varatussa pai-

kassa siellä olevin opiskeluvälinein. (Kerola ym. 2001, 181.) Koriopetuksessa hyllyllä 

olevassa korissa on yhteen tehtävää tarvittavat välineet ja ohjeet. Isompi tehtävä voidaan 

jakaa useampaan koriin. Tehtävä etenee järjestyksessä yksi kerrallaan loppuun asti.  

Koriopetusta voidaan toistaa eri päivänä, jolloin oppija näkee oman edistymisen tehtä-

vän tekemisessä. Opiskelijan kannalta koriopetus on palkitsevaa, kun tehtävä etenee 

konkreettisesti ja ohjeita seuraamalla oppilas saa tehtävän valmiiksi. (Kerola, Kujanpää 

& Timonen 2009, 173) Opiskelijan edistystä on seurattava ja siitä on hänen saatava pa-

lautetta. 

 

Opetuksen strukturoinnissa on tärkeä asetettujen tavoitteiden lisäksi arvioida, kuinka ne 

saavutetaan. On määritettävä, miten oppimista arvioidaan ja miten opiskelija saa tiedon 

siitä. Erityisopiskelijalle voidaan tehdä HOJKS, johon laitetaan yksilöllisiä tavoitteita. 

Strukturoitu harjoitustyö palvelee oppimisen arviointia. Harjoitustyöt tulee arvioida 

tehtäväkohtaisesti. Strukturoituihin harjoitustöihin tulisi rakentaa seuranta, jonka avulla 

oppilas pystyy itse arvioimaan oppimistaan. Oppilas tarvitsee myös henkilökohtaista 

palautetta. Palautteen tulisi olla yksilöityä ja yksilöllistä. Aina palautteen ei tarvitse olla 

sanallista. Hyväksyvä katse, hymy, kannustus ja peukalon nostaminen ovat tehokkaita 

keinoja. Palautteella olisi hyvä luoda oppilaan ja opettajan välistä yhteishenkeä yhteis-

ten tavoitteiden saavuttamiseksi. On syytä olla vesittämättä hyvää palautetta mutta-

sanalla. Palautteena ei-toivotusta käyttäytymisestä kannattaisi olla sen huomioimatta 

jättäminen. Negatiivisen käyttäytymisen huomioiminen on usein opiskelijalle palkkio. 

Palautteen antaminen ja saaminen on vastavuoroista. On tärkeää kuunnella nuoren pa-

lautetta. Opettajalta vaaditaan herkkyyttä ja joustavuutta muuttaa toimintamallejaan. 

Harva oppii virheistään, mutta jokainen onnistumisestaan. Paras palaute opiskelijalle on 

harjoitustyössä onnistumisesta sisäinen tietoisuus, että tietää oppineensa ja on itseensä 
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tyytyväinen. (Kerola ym. 2001, 202.) Tyytyväiset opiskelijat ja työssään viihtyvä opet-

taja voivat luoda opetukseen hyvän emotionaalisen ilmapiirin. 

 

Oppimisen kannalta ulkoinen struktuuri on tärkeä, mutta tärkein oppimisen osatekijä on 

emotionaalinen ilmapiiri. On tärkeä herättää oppilaan innostus ja ylläpitää se. Konstruk-

tiivinen oppimiskäsitys painottaa emootiota tärkeänä osana oppimista. Oppilaan tunne-

elämä tulee ottaa huomioon niin, että motivaatio, asenteet, tuntemukset ja mielikuvat 

sitoutuvat osaksi oppimista. Ne auttavat opitun asian mieleen palauttamista. Opetukses-

sa tulee myös turvata myönteinen ja opiskelijan itsetuntoa tukeva ilmapiiri. Opettajan 

tehtävä on luoda työrauha ja turvallisuutta oppimistilanteeseen. Hyvään oppimisilmapii-

riin kuuluu, että opiskelija saa sanattomia viestejä opettajan välittämisestä ja arvostami-

sesta. Jokainen opettaja tietää myönteisen ilmapiirin olevan hyvä lähtökohta oppimisel-

le. (Kerola ym. 2001, 219.) Kun opetusta strukturoidaan, aina pitää muistaa, että tavoit-

teena on itseohjautuva opiskelija. 

 

Hyvä kysymys on, miten saamme oppijan itse tietoiseksi oppimista tukevista struktuu-

reista. Itseohjaavuutta on, että opiskelija itse ohjaa omia oppimisprosessejaan. Hän ky-

kenee suunnittelemaan omaa oppimistaan, asettamaan tavoitteita ja käyttää sopivia op-

pimisstrategioita tavoitteisiin pääsemiseksi. Itseohjautuvalle opiskelijalle on muodostu-

nut kyky arvioida oppimistuloksia ja oppimisprosessia. Struktuurit luovat opiskelulle 

puitteet. Mitä enemmän opiskelija oppii säätelemään omaa oppimisprosessiaan, sitä 

itsenäisempi hän on oppimisessa. Oppimisvaikeuksia omaavalla opiskelijalla on vaike-

uksia hallita omaa oppimisprosessia. Hän on saattanut aiemmassa opiskeluissa menettää 

kyvyn uskoa itseensä oppijana. Tämä saattaa aiheuttaa motivaation puutetta. Tällainen 

opiskelija on usein opettajalta saamansa huomion varassa. Hän hyötyy erityisesti ope-

tuksen strukturoinnista. Sen avulla hän voi tulla tietoiseksi omasta oppimisestaan ja op-

pia ohjaamaan ja säätelemään käytettävissään olevia oppimisstrategioita. (Kerola ym. 

2001, 237.) Selkeä struktuuri auttaa kaikkia opiskelijoita. On kuitenkin tärkeä, että 

opiskelijalle annetaan mahdollisuus omiin valintoihin ja omalla tavalla oppimiseen. 
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Strukturoitua koriopetusta on käytetty aiemmin hyvällä menestyksellä autististen lasten 

opetuksessa. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, voiko samaa menetelmää 

hyödyntää myös ammatillisen koulutuksen normaali ryhmän opetuksessa. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli tehdä vaiheittain etenevät työohjeet työsaliopetuksen helpottamisek-

si.  Samankaltaisia ohjeita ei ole aikaisemmin käytetty opinnäytetyön oppimisympäris-

tössä.  Näin ollen niiden toimivuudesta opetuksen apuna ei ollut mitään näyttöä. Opin-

näytetyössä ohjeiden toimivuus oli tarkoitus testata automaatiotekniikan 1. vuoden 

opiskelijoilla. 

 

Lisäksi opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia Struktuuria opetukseen –kirjan yhdentois-

ta eri osa-alueen toimivuus samalla opiskelijaryhmällä. Tätä varten opinnäytetyön yh-

teydessä tehtiin toimintatutkimus, jonka tarkoitus oli asennustekniikan kurssin kokonai-

suuden soveltuvuuden selvittäminen strukturoidun opetuksen yhteentoista osa-alueeseen 

nähden.  

 

Opinnäytetyössä tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Miten automaatiotekniikan ryhmän oppilaat ottavat vastaan vaiheittain etenevät 

työohjeet?  

2. Miten vaiheittain etenevät työohjeet vaikuttivat työ- ja teoriataitojen oppimi-

seen?  

3. Miten oppilaat kokevat asennustekniikan kurssin toimivan strukturoidun opetuk-

sen 11 osa-alueen suhteen?  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Cohenin ja Manion (1995, 186) mukaan 

toimintatutkimuksella tarkoitetaan todellisessa ympäristössä tehtyä pienimuotoista in-

terventiota ja sen vaikutusten lähempää tutkimista. Syrjälän (1994,30 ja 33) mukaan 

toimintatutkimuksessa pyritään ratkaisemaan erilaisia käytännön ongelmia, paranta-

maan sosiaalisia käytäntöjä sekä ymmärtämään niitä syvällisemmin. Määritelmänsä 

mukaan toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua, yhteistyötä vaativaa, osallistuvaa ja 

itseään tarkkailevaa. (Metsämuuronen 2006,102).   

 

Toimintatutkimus suoritettiin automaatiotekniikan 1. vuoden opiskelijoilla syksyllä 

2013. Ryhmään kuului tutkimusvaiheessa 18 henkilöä, joista kaikki osallistuivat tutki-

mukseen. Opiskelijat olivat valikoituneet sähkö- ja automaatioasentajan koulutusohjel-

maan Tampereelle Santalahdentielle valituista 36 henkilöstä. Linja oli suosituin sähkö-

osaston linjoista. Ensisijaisia hakijoita oli 91 (2,53 hakijaa/paikka).  Ensisijaisia paikko-

jen hakijoita Tredussa (Tampereen seudun ammattiopistossa) oli keskimäärin 1,65 yhtä 

paikkaa kohden. Sähkö- ja automaatiotekniikan Santalahdentielle pääseminen vaati suu-

rimmat pisteet (29,0). (OPH 2013.) Kohderyhmänä on ollut siis ammattikoulua käyvistä 

keskitasoa paremmin peruskoulussa menestyneet opiskelijat. 

 

Vaiheittain etenevien työohjeiden käytettävyys analysoitiin hyödyntämällä SUS-

menetelmää (Brooke, J. 1994). Lisäksi oppilaille tehtyä kyselyä (liite 4) hyödynnettiin 

väitteiden ja avoimien kysymysten osalta vaiheittain etenevien ohjeiden analysoinnissa. 

Asennustekniikan kurssin opiskelija-arviointi perinteisesti on koostunut monesta osa-

alueesta. Niitä ovat olleet arvioitavat harjoitustyö, teoriakoe, työkoe sekä aktiivisuus 

harjoitustöissä. Tutkimukseen näistä valittiin työtaitoa mittaavat osa-alueet, kaapelin-

tunnistus- ja kuorintakoe sekä työkoe. Lisäksi tarkasteltiin teoriakokeen arvosana ja eri 

tehtävien yksittäisiä pistemääriä. Tulosten tarkastelussa saatua tunnuslukua verrattiin 

isompaan joukkoon, joka sisälsi otoksen lisäksi neljän aiemman vuoden automaatiotek-

niikan ryhmän asennustekniikan tulokset. Otoksessa ja lähdeaineistossa olivat kaikki, 

jotka läpäisivät koko asennustekniikan kurssin. Analysoinnissa tarkasteltiin, eroaako 

tämän vuoden otos koko viiden vuoden aineistomäärästä. Tällaisen tarkastelun kohteena 

olivat harjoitustöiden määrä, kaapelintunnistus ja kuorintakoe, asennustekniikan työkoe 

ja teoriakoe.  
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Oppilaiden kyselylomakkeen pohjana oli käytetty INKA-koulutuksen arviointijärjes-

telmän kysymyksiä. INKA on koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa käy-

tettävä järjestelmä. (EduCluster 2013.) Näissä kyselylomakkeissa oli alun perin neljä 

erilaista ryhmää. Opiskelijoille tehty kysely sisälsi myös väittämiä, joihin vastattiin vii-

si-portaista Likert -asteikkoa käyttäen. Asteikon vastauksissa 1 tarkoitti, että oppilas on 

täysin eri mieltä väitteen kanssa. Vastaavasti asteikon 5 tarkoitti, että oppilas on täysin 

samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. Oppilaille tehdyn kyselyn otsikot olivat: 

 

1. Missä määrin seuraavat opetusta kuvailevat väittämät pitävät mielestäsi paik-

kansa? 

2. Missä määrin seuraavat opetusta ja opettajaa koskevat väittämät pitävät paikkan-

sa? 

3. Missä määrin seuraavat opiskeltavia asioita ja omaa opiskeluasi koskevat väit-

tämät pitävät paikkansa? 

4. Missä määrin seuraavat opiskeluilmapiiriä koskevat väittämät pitävät mielestäsi 

paikkansa? 

  

Näitä kysymyksiä ei alun perin ole suunniteltu juuri strukturoitua opetusta varten. Val-

miiden kysymysten käyttäminen on kuitenkin perusteltua, koska kysymykset on huolel-

lisesti pohdittu. Vertailuarvoja ei käytetty, koska kyselystä saatuja tuloksia päädyttiin 

analysoimaan pienten aineistojen menetelmää hyödyntäen. Menetelmässä tilastollinen 

merkittävyys voidaan todentaa jo neljällä otoksella. Jos kaikki vastaajat ovat kokeneet 

samoin, merkitsevyystestauksen p-arvo olisi tällöin p=0,0625, jolloin voidaan todeta 

tuloksen olevan tilastollisesti merkittävä. (Metsämuuronen 2006, 474.) Lisäksi tulosten 

analysoinnissa hyödynnettiin tunnuslukuja, kuten keskiarvosummapistemäärää ja pro-

senttiosuuksia. Niihin kohtiin, johon edellä kerrotut menetelmät eivät olleet käyttökel-

poisia, tutkittiin aineistoa ristiintaulukoimalla ja usean eri tuloksen synteesinä.  
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6 TUTKIMUKSEN KULKU 

 

 

Opinnäytetyö sisälsi tuotekehitysprojektin ja sen testaamisen oppilailla. Samassa tes-

taamisen yhteydessä haluttiin myös selvittää, kuinka hyvin asennustekniikan kurssi to-

teuttaa strukturoidun opetuksen 11 osa-aluetta. Tätä varten oppilailla teetettiin kak-

sisivuinen kysely, jonka vastauksia opinnäytetyössä analysoitiin. Koska kysymyksessä 

on interventio asennustekniikan kurssiin, päädyttiin selvittämään vielä intervention vai-

kuttavuutta tehtyihin töihin sekä merkitystä työtaitojen oppimiseen. 

 

 

6.1 Tuotekehitysprojekti 

 

Opinnäytetyön tuotos asennustekniikan pajatyöt tabletille oli tuotekehitysprojekti. Tuo-

tekehitys alkoi ideasta, josta oli jo vuonna 2010 tehty ensimmäinen versio ruokaohjeen 

mukaan. Tämä idea valikoitui päättötyön aiheeksi, koska syntyneen tuotteen ajateltiin 

tuottavan hyvinvointia käyttäjälleen. Lisäksi tuotteen käyttämiseen tarvittiin teknologi-

aa. Idean pohjalta suunniteltiin pajatyöt, jotka oli tarkoitus tuotteistaa tabletille. Pajatöi-

hin valittiin harjoituksia, jotka pitivät sisällään opetussuunnitelmassa määritettyjen 

asennustekniikan kurssin keskeisten työtaitojen opiskelua. Kuvaamiset aloitettiin tuot-

teen prototyypin tekemisellä keväällä 2013. Prototyyppitehtävänä toimi asennustarvike-

kassin tunnistustehtävä. Ensimmäisen tehtävän kuvauksen jälkeen muihin harjoitustöi-

hin tehtiin kuvaussuunnitelmat. Niiden avulla ryhmän opiskelija valmisteli kuvaukseen 

tarvittavat tehtävät. Pääosa kuvauksista tehtiin toukokuussa. Kuvattavassa tilanteessa 

pyrittiin ottamaan kuvia jokaisesta vaiheesta, millä arveltiin olevan merkitystä valmiin 

tuotteen kannalta. Tässä vaiheessa ajateltiin, että niistä voi valita parhaimmat varsinai-

seen tehtävänantoon. Kuvia tuolloin otettiin 74 kappaletta. Niiden avulla tuotettiin en-

simmäinen vaiheittain etenevä työohje. Yhteensä projektissa otettiin 340 kuvaa, joista 

työohjeet muokattiin. 

 

Tuotteen työskentelyalustaksi valittiin Microsoft® PowerPoint® 2010 -ohjelma. Po-

werPoint on hyvin yleisesti käytetty yksinkertainen ja helppokäyttöinen sisällön tuotta-

miseen tarkoitettu ohjelma. Suurin osa opettajista osaa tuotteen käytön hyvin. Tuoteke-

hitysprojektin tuotoksen toivotaan palvelevan tulevaisuudessa nimenomaan opiskelijoi-

ta. Jotta opiskelijat saisivat hyvää oppimateriaalia, täytyy tuote pystyä tekemään suh-
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teellisen yksinkertaisesti.  Kuvaukset suoritettiin Canon EOS 1100D –

järjestelmäkameralla (Canon EOS Rebel T3 12.2MP Digital Camera DS126291 EFS 

18-55mm Lens 01/L305795A), joka oli myös sillä hetkellä Canonin järjestelmäkame-

roista halvin. Valaistusolosuhteet olivat luokassa vallinneet luonnon valon ja loisteput-

kien yhdistelmä. Kuvat kuvattiin parhaimmalla 12 Megapixelin tarkkuudella automaat-

tiasetuksin. Kuvat käsiteltiin Microsoft® Picture Manager –työkalulla (Microsoft® Pic-

ture Manager (14.0.4750.1000) MSO (14.0.6112.5000)). Kuvista pyrittiin rajaamaan 

tehtävän kannalta ylimääräinen pois. Tämän jälkeen kuvat pienennettiin käsittelyvai-

heessa tietokoneen vaatimalle asiakirjatarkkuudelle. Näin tuotetut kuvat siirrettiin Mic-

rosoft® PowerPoint® 2010  -ohjelmaan. 

 

Opinnäytetyön ohjaajan ja työelämän edustajan pyynnöstä syksyn aikana työohjeisiin 

kuvattiin 20 kappaletta videota harjoitustyön tekemisestä. Keväällä tehdyn pilotointi-

kuvaksen jälkeen päädyin tekemään harjoitustyön demot itse. Aikataulu ei sallinut häi-

riöttömässä tilassa kuvaamista, joten päädyin kuvaamaan syksyn aikana opiskelijoille 

esittämäni opetustuokiot. Tein kuvauksia varten kuvaussuunnitelman, jotta välttyisin 

aikataulusyistä videoiden leikkaamiselta. Kuvaukset suoritettiin edellä mainitulla Cano-

nin järjestelmäkameralla käyttäen apuna kameran jalustaa. Kuvauksissa käytettiin HD- 

tarkkuutta. Kuvatut videot käsiteltiin Windows Movie Maker –elokuvatyökalulla (Win-

dows Movie Maker versio 2012 (Build 16.4.3508.0205) ©2012 Microsoft Corporation.) 

pienempään pakattuun tiedostomuotoon, josta ne linkitettiin varsinaiseen Microsoft® 

PowerPoint® 2010  työohjeeseen.  

 

Opinnäytetyönä tehdyt vaiheittain etenevät työohjeet oli tarkoitus julkaista koulumme 

verkko-oppimisalustalla Moode 2:ssa. Moodle on internetpohjainen yleisesti oppilaitok-

sissa käytössä oleva verkko-oppimisalusta (moodle.org). Syksyllä elokuun alusta opet-

tajilla piti olla uusi Moodle 2 ja pilvipalvelutila käytössä. Tarkoituksena oli elokuun 

alusta alkaa rakentaa opinnäytetyön oppimisalustaa Moodleen. Valitettavasti tietoko-

neille ei päässyt kirjautumaan kesän aikana tapahtuneen palvelinmuutoksen vuoksi. 

Tässä vaiheessa ei myöskään uusi Moodle ja pilvipalvelu ollut käytössä. Kaksi ensim-

mäistä Microsoft® PowerPoint® 2010  -työohjetta oli valmiina muistitikulla. Tietoko-

neongelmien vuoksi päädyttiin lykkäämään kahdella viikolla asennustekniikan kurssin 

alkua. Opiskelijat mm. eivät tuolloin päässeet kirjautumaan koneille. Alkuperäisenä 

ajatuksena oli laittaa kaikki videoklipit ja esitykseen linkitettävät tiedostot pilvipalvelu-

tilaan. Sieltä ne voidaan jakaa muille käyttäjille. Pilvipalvelutilassa taustamateriaalin 
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päivittäminen päivittyisi automaattisesti myös esitykseen. Tämä ei tietotekniikan on-

gelmien vuoksi ollut mahdollista. Lopulta päädyttiin perinteiseen tiedostokansioon, joka 

pakattiin suuren koon vuoksi. Paketti laitettiin Moodleen opiskelijoiden ladattaviksi. 

Lisäksi laitettiin ohjeet paketin purkamiseen omalle koneelle. 

 

Kirjastoon oli varattu viisi tablettia oppilaiden koekäyttöön. Lisäksi luokkaan oli varattu 

neljä kannettavaa tietokonetta. Noin puolella oppilaista oli käytössä myös älypuhelin. 

Työohjepaketit oli kesän aikana testattu tabletilla. Työohje toimi moitteettomasti, kun 

oli hakenut sen purkamiseen ja käyttämiseen tarvittavat apuohjelmat. Kaikilla oppilailla 

oli käytössä myös työpisteessä koulun tietokone. Opiskelijat käyttivät ohjeisiin omalla 

työpisteellä ollutta tietokonetta. 

 

 

6.2 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimusasetelma kuvataan tässä esityksessä käyttäen strukturoidun opetuksen 11:sta 

eri osa-aluetta sen kuvaamiseen. Osa-alueiden yksiselitteinen määrittäminen ei ole ko-

vin yksinkertaista, mutta alla esitetty tapa on yksi näkemys asiaan. Opetettava kurssi on 

yhden opettajan vastuulla. Hän määrittää oppimistehtävät ja minimivaatimukset opinto-

jen suorittamiseksi. Opiskelija seuraa omaa edistymistään töiden seurantalomakkeella 

(liite 5), johon opettaja merkitsee tehdyt työt. Opiskelija itse merkitsee aloituspäivämää-

rän sekä lopetuspäivämäärän töiden seurantalomakkeeseen. Automaatiotekniikan opis-

kelijoiden kurssin vastuuopettaja toimii myös ryhmänohjajana. Opiskelijoiden yhteis-

työverkostoon kuuluivat luonnollisesti vanhemmat. Tutkimuksen tekijä tapasi vanhem-

pia ryhmänohjaajan ominaisuudessa kotiväenpäivän merkeissä. Lisäksi oppilaitoshallin-

taohjelman kautta oltiin yhteydessä tarvittaessa vanhempiin. Oppilaanohjaaja piti 1. 

jaksossa muutaman tunnin. Yksi sähköosaston opiskelijahuoltoryhmän kokoontuminen 

mahtui tutkimuksen ajalle. Siellä käsiteltiin koulun alkamista, sen haasteita ja mahdolli-

sia poissaoloja.  

 

Opetuksen sisällölliset tavoitteet on määritetty tutkintokohtaisen OPS:n sähköalan pe-

rusosaaminen osiossa. Kurssiin kuuluu 19 harjoitustyötä, joita 7 on sähköpiirustushar-

joitustyötä. Pajatöistä valittiin tähän tutkimukseen 8 harjoitustyötä. Kuudesta näistä teh-

tiin vaiheittain etenevät työohjeet. Töiden seurantalomake (liite 5) huomioitiin palaute-

kyselyssä ja asennustekniikan työkokeesta kerättiin arvosanat analysointia varten. Tut-
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kimukseen valitut työt olivat keskeisiä töitä työtaitojen oppimisessa. Loput harjoitustyöt 

tehtiin aiempien kurssien tapaan paperisia työohjeita hyödyntäen. Opetusryhmässä ei 

ollut tiedossa opetuksen yksilöllistämistä vaativia asioita. Opetuksen sisältö oli lähtö-

kohtaisesti sama kaikille opiskelijoille. Opiskelussa nopeammat ja osaavammat saattoi-

vat tehdä ylimääräisiä töitä.  

 

Opiskelijat hakevat paperisen tehtäväannon itse luokan edestä tai pyytävät sen opettajal-

ta. Opettaja määrittää tehtävän, jonka opiskelija tekee. Opiskelija voi toivoa itse myös 

tehtävää, jonka haluaa tehdä. Etusijalla kurssin tehtävistä on pajatyöt, joita ei voi tehdä 

kotona kuten sähköpiirustuksia. Jos opiskelijalle tulee vaikeuksia työn etenemisessä, 

hän useimmin pyytää neuvoa oppilastoverilta. Opiskelijaa rohkaistiin tulemaan myös 

kysymään opettajalta neuvoa. Lisäksi opettaja kiersi luokassa säännöllisesti katsomassa, 

kuinka työt etenevät. Myös tällöin opiskelijalla oli mahdollista esitellä työtä tai kysyä 

neuvoa.  

 

Pajalla tehtäviin töihin on sijoitettu tarkastuspisteitä, jolloin opiskelijan piti pyytää opet-

tajaa tarkastamaan esim. mittaustulokset tai työn toimivuus. Samassa yhteydessä annet-

tiin henkilökohtaista opastusta, kuten jännitteettömyyden toteaminen ensimmäisessä 

uppoasennusharjoituksessa. Toimimattoman työn opiskelija korjaa ja koekäyttää uudel-

leen. Toimivan työn kytkennät opettaja tarkasti. Virheelliset kytkennät korjataan, ennen 

kuin purkulupa työlle saadaan. Työn purkamisen jälkeen opiskelijan työ kuitataan teh-

täväseurantapaperiin. Tässä vaiheessa opettaja antaa seuraavan työn. Ensimmäinen var-

sinainen harjoitustyö suoritetaan pareittain. Opetuksessa hyödynnetään muutenkin ver-

taisoppimista. Opettaja pyrkii olemaan tavoitettavissa taka-alalla. Opiskelijoita rohkais-

taan kysymään toisiltaan ja neuvomaan toisia. Tämä on synnyttänyt opiskelijoihin jo 

useampana vuotena hyvän ryhmähengen, joka on turvallisen oppimisympäristön perus-

ta. 

 

Oppimisessa hyödynnetään teoriaopetustuokioita. Teoriaopetus esitetään hyödyntäen 

Microsoft® PowerPoint® 2010 -dioja. Teoriaopetus soveltuu erityisen hyvin auditiivi-

selle henkilölle. Opetusjaksolla on myös Moodle, josta löytyvät nämä diaesitykset. Paja-

tehtävät esitellään kaikille opettajan esimerkkityönäyttein.  Opinnäytetyön aikana nämä 

työnäytteet videokuvattiin liitettäväksi vaiheittain eteneviin työohjeisiin. Tämä tukee 

visuaalisen ja auditiivisen opiskelijan oppimistarpeita. Varsinaiset harjoitustyöt on oh-

jeistettu sanallisesti ja kirjallisin tehtäväannoin. Opintäytetyön tuloksena syntyi kuusi 
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vaiheittain etenevää tehtäväantoa. Tehtäväannot olivat toteutettu niin, että niiden avulla 

tehtävä olisi helppo suorittaa.  Tehtäviä tehdessä kinesteettinen henkilö oppii parhaiten. 

Pajatehtävien tarkoitus on, että kaikenlaiset oppijat oppivat työtaitoja.    

 

Opinnäytetyön toimintaympäristö on luokkatila (kuva 1), joka tilana soveltuu struktu-

roidun opetuksen ajatusmaailmaan. Opiskelijalla on oma yhtenäinen työpöytä jaettuna 

vierustoverin kanssa. Luokan etuosa toimii teoriaopetuksen tilana sekä opiskelijoiden 

harjoitustyötilana lukuun ottamatta luokan perälle asennusseiniin tehtäviä harjoituksia. 

Kaikilla opiskelijoilla on pöydällään oma pöytäkone, jota he voivat hyödyntää asennus-

harjoitusten työohjeiden seuraamiseen. Opiskelijat ovat itse valinneet ammattikoulun 

ensimmäisillä tunneilla paikkansa. Ryhmä- ja paritöitä tehdessä ne usein tilapäisesti 

muuttuivat. Yhteiset työkalut löytyivät opettajakopista, mittarit mittarikaapista, asen-

nuslaudat asennusseinien päältä. Paperiset työohjeet ovat sijoitettu luokan eteen niille 

varatusta tehtävätaskuhyllykköön. Luokkatilassa on myös kukkia ikkunalla luomassa 

viihtyisyyttä tilaan.  

 

 

 

KUVA1. Opinnäytetyön työympäristö  

 

Sähköasennustekniikan kurssi sijoittuu ensimmäiseen jaksoon heti syksyllä koulutuksen 

alkaessa. Samaan jaksoon heille sijoittautuu sähkötekniikkaa, matematiikkaa, fysiikkaa 

ja liikuntaa. Lukujärjestykseen oli merkitty asennustekniikkaa (5ov) kahdelle päivälle 

viikossa. Tämä tarkoittaa, että 150 oppituntia piti sijoittaa 9 viikon lukujärjestykseen. 

Opiskelijat saivat jakson aikana kolme kolmen viikon lukujärjestystä (liite 6). Lukujär-
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jestys heillä oli mahdollista tulostaa oppilaitoshallintaohjelmasta paperille. Työsalityös-

kentelyssä opiskelijoilla oli 1 tunnin 45 minuutin välein tauko. Ruokatauko 30 min oli 

sijoitettu erillisen listan mukaiseen ajankohtaan.  

 

Tutkimuksen tekoaikana ongelmia lukujärjestyksen noudattamisessa oli monia.  Kahte-

na ensimmäisenä päivänä oli opiskelijoilla erillislukujärjestys, joka piti sisällään lähtö-

tasotestejä, turvallisuuskoulutusta, ryhmänohjaajan tunteja sekä koulun eri tiloihin tu-

tustumista. Sähköasennustekniikan kurssin aloitus viivästyi kahdella viikolla tietojärjes-

telmäongelmien vuoksi. Kurssista jäi pitämättä 14 tuntia, jotka toteutettiin seuraavalla 

jaksolla joustavasti. Opiskelijoille pyrittiin tiedottamaan lukujärjestyksessä tapahtuneis-

ta muutoksista oppituntien aikana. Oppitunnit aloitettiin alkukurssista aina teoriaosuu-

della. Teoriaoppitunti kestää 45 minuuttia ja tauko 15 minuuttia.  Teoriaa oli alkukurs-

sista 2-3 tuntia. Kurssin edetessä teoriaosuudet lyhenivät opetuksen lomassa annetta-

vaksi. Opiskelijoille oli jaettu töiden seurantalomake (liite 5), josta opiskelijat saattoivat 

nähdä, mitä töitä on vielä edessä. Oppilaat jonkin verran pystyivät vaikuttamaan, missä 

järjestyksessä työt tekivät. Jokainen teki pajatöitä omassa tahdissa lukuun ottamatta 

ensimmäistä parityötä ja kaapelin tunnistus- ja kuorintakoetta.  

 

Asennustekniikan kurssin opetuksesta vastasi tutkimuksen tekijä. Kommunikaatiota 

käytiin opetustilanteissa luokkasalissa, työn hyväksymisvaiheessa opettajan kopissa. 

Muita aikuisia ei ryhmän oppimistilanteissa ollut. Opiskelijat kommunikoivat hyvin 

paljon keskenään. Opiskelijat eivät tunteneet ennen kurssin alkua toisiaan. Opetuksen 

alussa pyrittiin tekemään pienryhmissä sähkötekniikan laskuja sekä mittausharjoituksia. 

Ryhmät jaettiin opettajan johdolla ottamalla luku ryhmien lukumäärän mukaan. Teim-

me myös kurssin lopussa yhteisen retken mestarikisällipajaan Työväenmuseo Werstaa-

seen.  

 

Kurssin aikana tehtäviin harjoitustöihin opettajan tarvitsee valita itse suoritettavat tehtä-

vät opeteltavien taitojen perusteella. Omassa työsalissani olen tehnyt paperiset työohjeet 

tehtäviä varten. Opiskelijoille jaetaan kurssin alussa niissä tarvittavat tarvikkeet kangas-

kassissa. Tehtävä suoritetaan omalla työpöydällä ja asennusseinillä. Osaan tehtävistä 

opettaja antaa tarvittavat kalusteet tehtävän alussa. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 

kuuteen asennustekniikan työn muuttamiseen koriopetuksen kaltaiseksi. Näihin tehtä-

viin luotiin tietokoneelle vaihe vaiheelta etenevät työohjeet (liite 2), joita seuraamalla 



38 

 

opiskelija saattoi edetä tehtävässä. Tehtäviin oli pyritty määrittämään alku ja loppu. 

Lisäksi tehtävät oli jaettu useampaan eri osakokonaisuuteen.  

 

Opiskelijoiden tueksi on kehitetty tehtävien seurantamoniste (liite 5). Siinä on kirjattu 

tehtävät, jotka opiskelijan pitää suorittaa saadakseen kurssin hyväksytyksi. Lisäksi sii-

hen on määritelty opiskelijoiden kannustukseksi hyvä ja kiitettävä taso. Tämä asennus-

kurssissa oleva tehtävien seuranta sopii erityisen hyvin myös strukturoituun opetukseen. 

Opiskelija sai kaapelin tunnistamis- ja kuorintakokeesta sanallisen arvioin. Lisäksi sa-

nallista palautetta annettiin sähköpiirustustöistä. Opetuksen lomassa opettaja pyrkii an-

tamaan kannustavaa palautetta työnteosta. Varsinaiset asennustyöt tarkastettiin ja niissä 

olevat virheet korjattiin sähköalalla vaadittavan huolellisuuden vuoksi. Koko kurssista 

tehdään työkoe, jonka opiskelija ensin itse arvio lomakkeella (liite 7). Tämän jälkeen 

opiskelutoveri suorittaa vertaisarvioinnin työhön. Tässä vaiheessa opiskelijalla on vielä 

mahdollisuus korjata havaitut virheet. Lopuksi opettaja suorittaa asennukselle koekäy-

tön ja arvioi työn. Työstä annetaan palautteena arvosana, jotta opiskelija saisi opettajalta 

palautetta osaamisestaan verrattuna kurssin tavoitteisiin. Usein opiskelijan antama arvo-

sana on lähellä opettajan antamaan arvosanaa. 

 

Opetustilanteeseen pyrittiin luomaan rento ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijoiden an-

nettiin tehdä työnsä vapaasti. Keskusteluun ja toisen auttamiseen rohkaistiin. Heitä roh-

kaistiin auttamaan toisia ja pyytämään apua toisiltaan. Opettaja pyrki vaikuttamaan 

taustalla ohjaten opiskelijoiden töiden etenemistä ja valmiiden töiden tarkistamista. 

Opettaja pyrki tutustumaan oppilaisiin henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi myös 

muissa yhteyksissä. Opetustiloissa viljeltiin huumoria, mutta koetettiin välttää ”läpän” 

heittoa, joka saattaisi loukata opiskelijaa. Heidät pyrittiin hyväksymään myös omana 

itsenään ja arvostamaan heitä sellaisena, kuin he olivat.  

 

Opetukselle pyrittiin luomaan raamit. Opiskelijoille oli asetettu tavoitteet, jotka heidän 

oli tarkoitus saavuttaa kurssin aikana. He vastasivat itse työkalujen ja asennustarvikkei-

den mukaanotosta pajatyötunneille.  Heille mahdollistettiin vapaa eteneminen ja näin 

myös vastuuta omista opinnoista. Opettaja seurasi opintojen etenemistä ja aina aika 

ajoin varmisti, että opiskelijat olivat tietoisia, mitä heidän tulisi tehdä. Heille sallittiin 

välillä keskustelu ja vähemmän tehokas opiskelu. Tärkeintä oli, että opiskelijat itse vas-

tasivat töiden etenemisestä. Tämä oli ehkä erilaista, mihin he olivat peruskoulussa tottu-

neet. Poissaolojen takia tehtävissä jälkeen jääneille annettiin ymmärtää, että etenevät 
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kaikessa rauhassa omassa tahdissaan. Rästiin jääneet tehtävät pystyy tekemään myö-

hemmin.  

 

 

6.3 Tutkittavan tiedon keräys 

 

Opinnäytetyöstä oli tehty sopimus työnantajan edustajan sähköosaston koulutuspäällik-

kö Vesa Helmisen ja TAMK:n välillä.  Tutkimuksessa kerättiin tietoa oman työn kehit-

tämiseen liittyen.  Tiedot kerättiin opiskelijoilta, joilta pyydettiin tietojen käsittelyyn 

lupa (liite 8). Opiskelijat olivat pääsääntöisesti alaikäisiä, mutta huomioon ottaen opis-

kelijoiden henkisen kehityksen heidän todettiin olevan kypsiä vastaamaan omiin koke-

muksiinsa asennustekniikan kurssista. On myös huomattavaa, että kerättävä materiaali 

ei sisältänyt mitään arkaluonteisia tietoja. Opiskelijoiden tiedot kerättiin varsinaisen 

kurssin loputtua heti syysloman jälkeen. Opiskelijat saattoivat palauttaa kyselylomak-

keen (liite 4) sähköisesti Moodlen kautta tai paperilla suoraan opettajalle. Opiskelijoi-

den nimillä ei katsottu olevan merkitystä, koska vastauksiin ei palattu esimerkiksi haas-

tattelemalla. Opiskelijoista kaikki vastasivat kyselyyn. 

 

Kyselytutkimus tehtiin käyttäen opiskeluun liittyviä väitteitä. Kyselylomakkeeseen liit-

tyi vielä avoimia kysymyksiä. Niissä oli mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Kyse-

lyn pohjana käytettiin oppilaitoksessa jo vuosia käytössä ollutta INKA-koulutuksen 

arviointijärjestelmää ja siinä valmiina ollutta kyselylomaketta (EduCluster 2013). Kyse-

lylomakkeen kysymykset olivat opinnäytetyöntekijän jo aiemmin kopioimat kysymyk-

set matematiikan tukikurssin palautteen keräämiseksi. Niihin oli lisätty muutama kysy-

mys koskien vaiheittain eteneviä työohjeita. Kyselyä jo opiskelijoille tehtäessä kävi 

ilmeiseksi, että oppilaitoksemme ei ollut tänä syksynä hankkinut lisenssiä ko. järjestel-

mään. Tästä seurasi se, etten saanut opinnäytetyöhöni vertailuarvoja ja valmista analyy-

siä kysymysten perusteella. Opinnäytetyössä vastaukset päädyttiin analysoimaan PSPP-

ohjelmistoa (GNU Operatig System PSPP 0.7.10-g330012) hyväksi käyttäen. Saadut 

tulokset (liite 9) jaoteltiin uudestaan strukturoidun opetuksen osa-alueiden mukaisesti. 

Kurssin valmistuttua kerättiin tiedot kaapelin tunnistus- ja kuorintakokeen, asennustek-

niikan työkokeen ja teoriakokeen tuloksista. Näitä tuloksia verrattiin neljän edellisen 

vuoden vastaaviin tuloksiin. 

 



40 

 

7 TULOKSET 

 

 

Opiskelijoita ryhmässä oli 18 opiskelijaa, ja kaikki heistä antoivat vastauksen tekemääni 

kyselyyn (liite 4). Kyselyn osallistumisprosentti oli siis 100% vastaajista. Kaikki 18 

käyttivät vaiheittain eteneviä työohjeita ja antoivat myös palautteen niistä. Tätä voidaan 

pitää hyvänä tuloksena. Käytettävyyskyselyyn osallistui 16 opiskelijaa. Kaikki oppilaat 

tekivät myös teoriakokeen sekä kaapelin tunnistus- ja kuorintakokeen. Kurssin viimei-

senä tehdyn asennustekniikan työkokeen sai valmiiksi määräaikaan mennessä 17 opis-

kelijaa (94%), mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena. 

 

 

7.1 Vaiheittain etenevien työohjeiden käyttö ja käytettävyys 

 

Vaiheittain etenevät ohjeet oli tarkoitettu käytettäväksi tabletilla tai tietokoneella. Opis-

kelijoita varten oli varattu kirjastoon viisi tablettia ja neljä kannettavaa. Viisi oppilasta 

suostui lainaamaan tabletin ja koekäyttämään työohjeita sieltä. Hyvin pian kolme heistä 

palautti tabletin kirjastoon tarpeettomana. Kaksi opiskelijaa jatkoi tabletin käyttöä sen 

muiden etujen vuoksi kurssin ajan. Kirjattujen havaintojen perusteella he käyttivät työ-

ohjeisiin sitä apuna ainoastaan ensimmäisellä kerralla. Luokassa olevat tietokoneet koet-

tiin käytettävämmäksi harjoitustöitä tehtäessä.  

 

Opiskelijoista 16 (89,9%) vastasi käytettävyyttä mittaavaan SUS-kyselylomakkeeseen 

(liite 10). Mittaus suoritettiin kurssin lopussa teoriakokeen jälkeen, joten se kertoo, mil-

lainen mielikuva opiskelijoille vaiheittain etenevien työohjeiden käytöstä jäi.  Kyselyn 

tulosten (liite 11) keskiarvoksi saatiin 79,9 pistettä, jota voidaan pitää hyvänä. Tulosten 

vaihteluväli oli 60-100 pisteeseen, eli kaikki tulokset olivat 50:n paremmalla puolen. 

Vaiheittain eteneviä työohjeita voidaan pitää teknisesti helposti käytettävinä. Tarkastel-

taessa yksittäisen kysymysten vastauksia (kuvio 2) havaitaan oppilaiden olleen haluk-

kaita käyttämään ohjeita ja ne olivat heidän mielestään helppoja käyttää. Ohjeet olivat 

myös toimineet hyvin ja ne oli helppo oppia.  Vastakkaisia väittämiä tarkastellessa 

voimme havaita, että oppilaiden mielestä ohjeet eivät olleet liian monimutkaiset. Oh-

jeissa ei ollut liikaa epäjohdonmukaisuuksia ja niiden käyttö ei ollut vaivalloista. 
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KUVIO 2. SUS-kyselyn tulokset osa 1 
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KUVIO 3. SUS-kyselyn tulokset osa 2 

 

Uusien asioiden opiskelu ennen ohjeiden käyttöä -kysymyksen hajonta oli suurin mita-

tuista ja vastausten keskiarvokin oli 3,01. Heräsi kysymys, että olivatkohan opiskelijat 

ymmärtäneet kysymyksen niin, että he tarvitsevat opetusta ennen varsinaisten töiden 

tekoa. Se antaisi viitteitä myös muun opetuksen tarpeellisuudesta.  
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Tarkasteltaessa opiskelijoille tehtyä kyselyä (liite 4) liittyen strukturoituun opetukseen 

ja vaiheittain eteneviin työohjeisiin voidaan saada SUS-lomakkeen mukaisia vastauksia. 

Opiskelijat olivat kokeneet Moodlessa olevat vaiheittain etenevät ohjeet hyviksi (4,72); 

toisaalta neljä ilmoitti, ettei tarvinnut niitä. Ensimmäistä tehtävää havainnoidessa kuusi 

opiskelijaa oli poissa ja loput (12) käyttivät vaiheittain eteneviä ohjeita. Seuraavassa 

tehtävässä kolme toimi, joko muistinvaraisesti tai turvautumalla kaveriapuun. Muut 

läsnäolijat (12) käyttivät tuolloin tietokoneelta vaiheittain eteneviä työohjeita. Kaapelin 

tunnistus- ja kuorinta kokeessa vain yksi toimi muistin varassa. Loput 17 käyttivät vai-

heittain eteneviä ohjeita tietokoneelta. Seuraavissa uppoasennus töissä kaksi toimi muis-

tinvaraisesti ja loput 16 käyttivät vaiheittain eteneviä ohjeita. Viimeistä pinta-

asennustyötä ei havainnoitu.  

 

Myös sanalliset vastaukset (liite 12) tukevat edellä tehtyjä havaintoja. Opiskelijat kahta 

lukuun ottamatta eivät olleet ennen tutustuneet aiemmissa opinnossa vaiheittain etene-

viin työohjeisiin. Toinen heistä oli törmännyt ohjeisiin edellisessä ammattikoulussa ja 

toinen ruokaa laittaessa. Oppilaat eivät nähneet paljoa kehitettävää työohjeissa. Vastaa-

jista 14 suositteli niitä myös muihin oppiaineisiin. Tämä on yhtäpitävä SUS-kyselyssä 

olleen tuloksen kanssa. Sen sijaan opinnäytetyön tekijän kannalta mykistävimmät vas-

taukset tulivat kysymykseen, mitä hyötyä opiskelijat näkisivät vaiheittain etenevistä 

ohjeista olevan: 

Helpottaa opiskelua 
Se oikeasti helpottaa tehtäviä 
näkee kaikki + sä vain teet 
hyväksi havaitut. Auttaa töissä enemmän, kuin pelkkä paperiversio 
Niistä saa aina apua 
hyviä 
oppii paljon paremmin 
Oli helpompi tehdä tehtävä. 
Helppo etsiä virheitä, jos niitä on tullut työtä tehdessä. 
Ohjeet ovat todella kätevät. 
Asiat voidaan kerrata uudelleen tarpeen mukaan ja auttaa töiden etenemi-
sessä. 
Työohjeet olevat todella hyödyllisiä koska siinä kerrotaan asiasta vaihe-
vaiheelta. 
helpompaa, kun on kuvia niin tajuaa 
Helppo tehdä jotain asiaa kun saa katsottua siihen ohjeet vaihe vaiheelta. 
Niistä on apua töissä 
Ne selkeyttävät työntekoa, eikä tule niin paljon virheitä. 
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7.2 Työtaitojen ja teoriaosaamisen kehittyminen verrattuna aiempiin ryhmiin 

 

Kurssin asetettuihin tavoitteisiin pääsi 17 opiskelijaa (94%). Tämä tarkoittaa, että he 

ovat saavuttaneet vähintään kurssin minimitavoitteet ja voivat lähteä seuraavana syksy-

nä työssäoppimaan. Aiempia kurssin läpäisyjä (kuvio 4) katsoessa tämän voidaan sanoa 

olevan samankaltainen kuin aiemmin.  Keskimääräinen läpäisy on ollut 16,4 (91.1%), 

joka vastaa keskimääräistä läpäisyä vuoden aikana.  
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KUVIO 4. Kurssin läpäisseet aloitusvuosina 2009-2013 

 

Keskeyttämiset tapahtuvat usein ensimmäisen vuoden aikana, jolloin opiskelija huomaa 

valinneensa väärän alan. Aineistoa tarkastellessa 4,6% oli keskeyttänyt opintonsa 2. tai 

3. vuotena (2,3% / vuosi). Nämä kaikki keskeyttäneet ovat nyt palanneet suorittamaan 

tutkintonsa loppuun. Näyttäisi siltä, että läpäisy kappaletavara-automaatiotekniikan 

opinnoissa on todella hyvä. 

 

Tutkittava ryhmä sai tehtyä keskimäärin 15,6 harjoitustyötä, kun taas koko viiden vuo-

den joukon keskiarvo oli 16,5 harjoitustyötä. Syy harjoitustöiden vähäisyyteen oli yk-

sinkertainen. Muut neljä ryhmää oli saanut rästiin jääneet tehtävät tähän mennessä teh-

tyä. Nykyisellä ryhmällä on aikaa vielä toukokuulle. Kaapelin tunnistus- ja kuorintatyön 

koko joukon keskiarvo oli 2,00. Tämän vuoden ryhmän keskiarvoksi tuli 2,01. Kaapelin 

tunnistus ja kuorintakoe on kurssin alkupuoliskolla.  Se mittaa etupäässä kädentaitoja ja 

huolellisuutta. Tuloksesta voidaan havaita tutkittavan ryhmän olleen täsmälleen perus-

joukon kaltainen. Toisaalta voidaan havaita, ettei vaiheittain etenevä työohje pysty tässä 

harjoitustyössä mitattavia asioita kehittämään.  

 

Kurssin osaamista mittaavan työkokeen keskiarvoksi koko joukolla saatiin 2,10, joka on 

hieman alempi kuin tutkittavalla ryhmällä saatu 2,22. Huomattavaa neljää aiempaa 
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ryhmää vertailtaessa on ryhmien tuloksen vaihtelu väillä 1,87 – 2,25. Saatu tulos antaisi 

viitteitä hieman paremmasta osaamisen tasosta kuin aikaisemmilla ryhmillä. Teoriako-

keen koko ryhmän keskiarvo oli 1,61 eli vähän yli puolet saaduista pisteistä. Tutkittavan 

ryhmän kokeen keskiarvo oli 2,09, joka on jo merkittävästi parempi kuin aikaisemmat 

suoritukset. Aikaisempien suoritusten vaihteluväli oli 1,25 -1,82. Hyvin mennyt koe 

saattaa selittyä toki erilaisilla kokeilla. Koekysymykset (liite 13) olivat kuitenkin valtao-

sin kyllä samoja keskeisiä asioita kuin aiempina vuosina. Teoriakokeen tulos on myös 

tilastollisesti merkittävästi poikkeava perusotoksesta. Tarkastellessa taulukkoa 1 näem-

me, että parhaat pisteet olivat tulleet tehtävistä 1, 3 ja 5.  

 

TAULUKKO 1. Oppilaiden koetulosten keskiarvot tehtäväkohtaisesti 

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 
Pisteet k.a  3,22 1,72 3,31 2 3,36 2,44 16,06 
 

Tehtävät 1 ja 3 liittyvät asennustarvikkeiden ja kaapeleiden tunnistamiseen ja tehtävä 5 

oli taas kurssin keskeisin asia eli jännitteettömäksi tekeminen. 

 

 

7.3 Asennustekniikan kurssin suhde strukturoituun opetukseen 

 

Tulokset on jaettu Kerolan strukturoidun opetuksen 11 osa-alueen mukaan. Tulosten 

yhteenvetotaulukossa (liite 9) on analyysia varten jaettu kysymyslomakkeen kysymyk-

set 11 osa-alueen mukaisesti. Vastauksissa Likert-asteikolla 1 on tarkoittanut täysin eri 

mieltä kysymyksen väitteestä ja 5 taas täysin samaa mieltä kysymyksen väitteestä. On 

kuitenkin huomioitava, että osa kysymyksistä liittyy useampaan osa-alueeseen. Nämä 

on pyritty tulosten esittämisessä huomioimaan.  

 

Yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä tarkastellessa (Kuvio 5) voimme havaita oppilaan 

olevan tyytyväisiä tähän osa-alueeseen. Tarkasteltaessa kysymysten vastausjakaumaa 

voidaan todeta, että 0% oli edellisistä väitteistä erimieltä.  
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KUVIO 5. Yhteistyöhön liittyvien kysymysten vastaukset 

 

Opetuksen sisältöä käsiteltäessä (kuvio 6) havaitsemme opiskelijoiden kokenee käsitel-

lyt asiat tärkeiksi tulevan ammatin kannalta (100%). Tarkasteltaessa myös edellisen 

kohdan kurssin tavoitteiden onnistuminen voidaan todeta kurssin sisällön palvelevan 

oppilaiden käsitystä tärkeistä asioista. On syytä huomioida, että 5 oppilasta 18 oli väit-

teen kanssa eri mieltä. Tarkasteltaessa vielä taulukossa olevan kohdan 6 kysymyksiä 

töiden ajoitukseen liittyvistä kysymyksistä voidaan havaita samansuuntaista hajontaa. 

Tätä voidaan pitää vahvaa signaalina tarpeesta ottaa opiskelijan lähtötason huomioon. 
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KUVIO 6. Opetuksen sisältöön liittyvien kysymysten vastaukset 
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Opiskelijat kokivat menetelmään liittyvät tulokset (kuvio 7) onnistuneiksi.  
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KUVIO 7. Menetelmään liittyvien kysymysten vastaukset 

 

Kommunikointi näyttäisi tulosten perusteella (kuvio 8) onnistuneen todella hyvin. Tu-

losten voidaan katsoa olevan tilastollisesti merkittäviä, koska 18 oppilaasta kukaan ei 

ollut väitteistä eri mieltä.  
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KUVIO 8. Kommunikointiin liittyvien kysymysten vastaukset 
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Fyysistä tilaa koskevissa kysymyksissä (kuvio 9) on havaittavissa pientä jakaumaa.  

Tuloksista on nähtävissä, että tilaa pystyisi strukturoimaan paremmin. Yhteenveto tau-

lukosta (liite 9) kohdasta 7 voimme päätellä, että tila on mahdollistanut oppilaiden kes-

kinäisen vuorovaikutuksen toimineen kuitenkin hyvin.  
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KUVIO 9. Fyysiseen tilaan liittyvien kysymysten vastaukset 

 

Aikaa koskevissa kysymyksissä (kuvio 10) oppilaat olivat kokeneet sovittuja työaikoja 

noudatettavan hyvin. He itse olivat saapuneet myös oppitunneille ajoissa. Kukaan vas-

taajista ei ollut eri mieltä, joten yleisen aikaraamin strukturoinnissa oli onnistuttu hyvin.  
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KUVIO 10. Aikaan liittyvien kysymysten vastaukset 

Sen sijaan, ehkä tutkimuksen kannalta merkittävimmät löydöt liittyvät myös tähän sa-

maan kysymykseen. Vastauksista käy ilmeisen selväksi, että opiskelijat kokivat hyvin 
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eri lailla heidän oman opetustahtinsa huomioimisen. Kuviosta 11 näemme, että opetuk-

sen etenemisen nopeuden kokeminen koettiin Gaussin käyrän tavoin. 

  

KUVIO 11. Opetus eteni usein liian nopeasti   

 

Henkilöön liittyvistä vastauksista (kuvio 12) näemme opiskelijoiden tulleen hyvin toi-

meen toistensa kanssa. Lähes yhtä hyvä tulos oli myös opiskelijoiden kokemus luokka-

laisilta avunsaamisesta ja yhteisten paritöiden sujumisesta. Opiskelijoista 15 oli kahden 

kuukauden opiskelun jälkeen jo kokenut, että heillä on luokkalaisissa hyviä ystäviä.  
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KUVIO 12. Henkilöön liittyvien kysymysten vastaukset 
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Välineitä ja toimintaa koskevissa kysymyksissä mitattiin lähinnä vaiheittain etenevien 

työohjeiden tyytyväisyyttä. Vastauksissa (kuvio 13) opiskelijat olivat pitäneet niitä hyö-

dyllisenä.  Käänteisessä kysymyksessä näyttäisi olevan hajontaa. 
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KUVIO 13. Välineisiin ja toimintaan liittyvien kysymysten vastaukset 

 

Kysyttäessä tehtävien seurantamonisteen (kuvio 14) tärkeyttä vastaukset hajosivat. Vas-

tausten perusteella opiskelijat näyttivät saaneet riittävästi myönteistä kannustusta. 
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KUVIO 14. Seurantaan ja palautteeseen liittyvien kysymysten vastaukset 
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Emotionaaliseen ilmapiiriin liittyvissä vastauksissa (kuvio 15) näytettiin onnistuneen 

erinomaisesti. Opinnäytteeseen liittyvässä työympäristössä oli opiskelijoiden mielestä 

mukava toimia. Opiskelijat olivat motivoituneita asennustekniikan opiskeluihin, ja hei-

dän mielestään tiloissa vallitsi hyvä työrauha.  
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KUVIO 15. Emotionaaliseen ilmapiiriin liittyvien kysymysten vastaukset 

 

Itseohjautuvuuteen liittyvien vastausten (kuvio 16) perusteella opiskelijat olivat itseoh-

jautuvia, ja kokivat sen sopivan heille.  
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KUVIO 16. Itseohjautuvuuteen liittyvien kysymysten vastaukset 
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7.4 Yhteenveto kyselystä 

 

Kyselystä voidaan selvästi päätellä, että oppilaat olivat kokeneet kurssin emotionaalisen 

ilmapiirin olevan hyvä ja kurssin aikana oli muodostunut erittäin hyvä luokkahenki. 

Voidaan myös todeta, että kurssi oli hyvin suunniteltu ja aseteltujen tavoitteiden mu-

kaan edettiin. Opiskelijat olivat myös kokeneet kurssin aikana käytetyt opetusmateriaa-

lit monipuolisiksi ja heitä hyödyttäviksi. He olivat myös kokeneet kurssilla olevan 

kommunikoinnin onnistuneeksi. Opiskelijat olivat myös saaneet palautetta, ja töitä oli 

seurattu riittävästi. Tulosten perusteella opiskelijat olivat olleet itseohjautuvia, ja he 

olivat pitäneet omassa tahdissa työskentelystä.  

 

Vastausten hajonnalta suurimmaksi jäivät kyselyssä lähtötason huomioonottaminen, 

oman oppimistahdin huomioonottaminen, opetuksen etenemisnopeus ja luokkatilan 

strukturointiin liittyvä kysymys. Ristiintaulukoimalla oppimistahdin ja lähtötason huo-

mioonottamisen (liite 14) löydämme selvän yhteyden näiden kahden muuttujan välille. 

Opiskelijat, jotka kokivat, ettei heidän lähtötasoaan huomioitu (N=4), kokivat myös 

vastaavasti, ettei heidän oppimistahtiaankaan huomioitu. Ja vastaavasti kymmenen opis-

kelijaa koki, että heidän lähtötasonsa ja oppimistahtinsa huomioitiin hyvin. Korrelaa-

tiokertoimeksi tuli 0,84, joten voidaan todeta muuttujien korreloivan keskenään.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työ lähti unelmasta, joka prosessin aikana toteutettiin. Alun tietoteknisten haasteiden 

jälkeen pääsin toden teolla testaamaan tuotostani. Olin nähnyt suuren vaivan ja se näytti 

kannattaneen. Ryhmä oli täynnä intoa ja opiskelijat käyttivät tekemiäni vaiheittain ete-

neviä työohjeita. Syksyn opetuskokemus oli huikea. Minulla on ollut useita hyviä ryh-

miä vuosien varrella, mutta tämä taitaa kuulua parhaimpiin. Miksi näin kävi? Mikä sai 

aikaa onnistumisen? 

 

 

8.1 Koriopetuksen sopivuus automaatiotekniikan opiskelijoille 

 

Vaiheittain etenevät työohjeet perustuivat strukturoituun opetukseen. Sen esikuvana on 

autististen lasten opetukseen kehitetty koriopetus. Tässä opinnäytetyössä koriopetusta 

sovellettiin oppimisvalmiuksiltaan hyvätasoisille ammattikoulun opiskelijoille. Olisi 

voinut olettaa, että he eivät kaipaa rautalanka ohjeita. Onko pelkkä ohjeiden matkiminen 

kovin motivoivaa kenellekään? Tämän vuoksi pidin tärkeänä opinnäytetyöni alussa, että 

oppilailla on mahdollisuus toimia paperiohjeiden, kaveriavun tai muistin varassa kuten 

aiemminkin. Jälkeenpäin ajatellen olin ottanut suuren riskin, että oppilaiden muutosvas-

tarinta olisi estänyt suurella vaivalla tekemäni työn. Mutta onneksi kävi toisin. Alkupe-

räinen ideani käyttää ohjeita tabletilla tosin kaatui luokassa oleviin tietokoneisiin, jotka 

toimivat oppilaiden kannalta paremmin. Tietokoneissa oli isompi näyttö ja niistä oli 

helpompi lukea ohjeet. 

 

Oppimistuloksetkin näyttivät hyviltä. Kädentaito näyttäisi olevan perusjoukon mukai-

nen. Koko kurssia mittaava työkoe antaisi viitteitä hieman paremmasta menestyksestä. 

Teoria koe meni merkittävästi paremmin kuin aiemmin. Syynä saattoi olla, että opiskeli-

jat tulivat lukeneeksi keskeiset asia vaiheittain etenevästä työohjeesta työtä tehdessä. 

Opetukseen oli tullut ehkä hieman enemmän muitakin strukturoidun opetuksen element-

tejä kuin aiemmin. Perehdyttyäni Struktuuria opetukseen –kirjaan sain opinnäytetyöhön 

huomattavasti syvällisemmän tason. Tason, jota ei vielä juurikaan ole tutkittu, vaikka 

aineistoa on vuosia kerätty palautekyselyillä paljon. 
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8.2 Opiskelijapalaute toimivaksi työkaluksi opetuksessa 

 

Joka vuosi tehdyistä palautekyselyistä opettaja on voinut halutessaan saada yhteenvedon 

omasta ryhmästä ja koko oppilaitoksesta. Usein kuitenkaan kukaan ei ole auttanut opet-

tajaa tulkitsemaan tuloksia tai kehittämään työtään. Tulokset ovat olleet lähinnä vain 

mittari johdolle, että näin hyvin meillä menee. Koko opiskelijajoukon tunnuslukuja kat-

somalla tai vertaamalla niitä oma ryhmän vastauksiin, ei voi päästä kiinni kehittämis-

kohteisiin. Ihmisten kanssa työtä tehdessä muuttujia on paljon ja ne vaikuttavat toisiin-

sa. Sen sijaan pientä aineistoa analysoimalla päästään kiinni ryhmässä ja yksilötasolla 

tapahtuviin ilmiöihin. Tämä voisi antaa mahdollisuuden aitoon kehittämiseen. Käytin 

omassa opinnäytetyössäni oppilaitoksessa vuosia käytössä ollutta kyselylomaketta. Sen 

kysymykset eivät suoraan ole suunniteltu Struktuuria opetukseen –kirjan yhtätoista osa-

aluetta ajatellen. Tämä vaikeutti vastauksien vertailtavuutta ja tulosten analysointia.  

 

 

8.3 Strukturoidun opetuksen soveltuvuus opinnäytetyön ympäristöön 

 

Ammatillisessa oppilaitoksessa normaaliopiskelijan yhteistyöverkostoon kuuluvat opet-

taja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja vanhemmat. Erityisopiskelijan kohdalla verkos-

toon kuuluvat lisäksi useimmiten erityisopettaja, ohjaaja ja koulun ulkopuolinen ammat-

tilainen. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että kaikki osallistuvat nuoren tukemiseen. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijat olivat tyytyväisiä opettajan kanssa tehtyyn yhteistyö-

hön. Sen sijaa kyselyssä ei selvitetty muuta yhteistyötä eikä sen tarpeellisuutta opiskeli-

joille. Tärkeä olisi ollut saada tietää myös se, miten opiskelijat kokivat saavansa tukea 

opintoihinsa omilta vanhemmiltaan tai koulun tukiverkostosta. 

 

Opetuksen tulisi opiskelijan kannalta keskittyä sisällöllisesti mielenkiintoisiin asioihin. 

Lisäksi sisältö pitäisi tuottaa opiskelijalle hänen oppimiskyvyiltään mielekkäässä muo-

dossa. Opetuksen sisältö määritellään opetussuunnitelmassa. Sen perusteella opettaja 

pyrkii suunnittelemaan ryhmän tasolle sopivia harjoitustöitä. On kuitenkin syytä muis-

taa, että opiskelijan opetuksen sisältöä määritettäessä OPS:n tavoitteet voivat olla joille-

kin opiskelijalle liian haastavia.  Sisältöjen yksilöllistäminen on opettajan ammattitai-

don varassa. Asennustekniikan kurssilla opiskelijat olivat olleet tyytyväisiä opetuksen 

sisältöön. Sen sijaan viisi henkilöä koki, ettei heidän lähtötasoaan oltu otettu hyvin 

huomioon opetuksessa. Tutkittaessa opintojen keskeytysten syitä on todettu, että opin-
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nossa jälkeen jääminen on toiseksi merkittävin syy (Vehviläinen 2008, 17).  Tämän pe-

rusteella olisi tärkeä, että opetuksessa voitaisiin huomioida opiskelijan lähtötaso pa-

remmin. Lisäksi on syytä pohtia, millaisin keinoin heikomman lähtötason omaava opis-

kelija voitaisiin tavoittaa ennen opintojen keskeyttämistä. Kun kurssi jää suorittamatta, 

apu tulee usein liian myöhään. 

 

Opiskelijoita opetettaessa olisi siis tiedettävä, millainen on heidän lähtötasonsa osaami-

nen. On siis tunnettava yksilön toimintataso, joka on sitten otettava oppimisen perustak-

si ja opetusmenetelmien valinnan pohjaksi. Yksinkertaistettuna siis ihmiset ovat erilai-

sia, ja heille sopivat erilaiset opetusmenetelmät.  On tärkeää, että opiskelija itse tiedos-

taa, miten hän oppii ja käyttää näitä kanavia oppimiseensa. Asennustekniikan kurssilla 

käytettiin erilaisia opiskelijoita hyödyttäviä menetelmiä. On perinteistä teoriaopetusta 

sekä työn opiskelua pajalla. Sähköalan huolellisuusvaatimusten vuoksi on kiinnitetty 

huomiota myös hyviin työtapoihin. Tulosten perusteella näissä näytettiin tässä tutki-

muksessa onnistuneen. Yleisestikin on todennäköistä, että ammattikouluun hakeutuvat 

opiskelijat, joille sopii työvaltaiset menetelmät.  

 

Tärkeää on, että opiskelija voi oppia tarvittavat tiedot hyödyntäen omaa vahvinta vies-

tintätapaansa. Auditiivinen opiskelija hyödyntää oppimisessaan kuulemista. Visuaalinen 

oppija tarvitsee oppimisen tueksi kuvia, videota ja muita näkemällä saatavia havaintoja. 

Kinesteettinen ihminen tarvitsee oppiakseen konkreettista tekemistä. Asennustekniikan 

kurssilla pyrittiin käyttämään em. kolmea eri kanavaa mahdollisimman laajamittaisesti 

koko ryhmälle. Yksilötasoista opiskelijoiden analysointia ei tehty. Monet opiskelijat 

toki itse tiedostavat oman oppimisväylän ja pyrkivät opinnoissa hyödyntämään sitä. 

Tämän vuoksi opetuksen pitäisi olla mahdollisimman monipuolista. Opinnäytetyönä 

toteutetut vaiheittain etenevät työohjeet koettiinkin opiskelijoita tukevana. Niiden voi-

daan olettaa sopivan muillekin erityisryhmille, kuten kielellisistä vaikeuksista kärsivien, 

kehitysvammaisten, kuurojen ja autististen henkilöiden sekä maahanmuuttajien opetuk-

seen.  

 

Opetustilan tulisi olla selkeästi strukturoitu. Jokaiselle tekemiselle pitäisi olla selkeä 

paikka. Tehtäviin tarvittavat välineet pitäisi olla niiden omilla paikoillaan. Opiskelijoi-

den pitäisi pystyä istumaan mahdollisimman hyvin itselle oppimisen kannalta sopivassa 

paikassa. Tilan tulisi myös mahdollistaa opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen, jotta 

oppimisesta ei tulisi liian opettajapainoista. Kuitenkin usein ammattioppilaitoksissa ei 
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ole tullut riittävästi kiinnitetyksi huomiota juuri tilan, toimintojen ja tavaroiden struktu-

rointiin. Toimintoja ja työpisteitä on lisätty tarpeen mukaan, jolloin kokonaissuunnitel-

ma työpajan toiminnasta on vähitellen hämärtynyt. Käytännössä istumapaikkoihin kiin-

nitetään vähän huomiota ammattikoulussa. Häiriötilanteissa opettaja saattaa ottaa ohjat 

käsiin ja sekoittaa istumapaikkajärjestystä. Yleensä opiskelijat hakeutuvat itse omasta 

mielestään sopivalle paikalle. Viihtyisyyden luominen ammattikoulussa on haasteellista. 

Opiskelijat eivät välttämättä ole oppineet vielä peruskoulussa tai kotona tavaroiden pai-

koittamista. Järjestyksen ylläpito on monesti aikuisille opettajillekin vaikeaa omassa 

työpisteessään. Tutkimuksessa todettiin viitteitä siitä, että kaikki eivät ainakaan koke-

neet tilaa ja tarvikkeiden sijaintia täysin selkeänä. Tilaan ja tarvikkeisiin liittyvät kysy-

mykset olisi ollut hyvä eritellä kyselylomakkeella, jotta olisi saatu tarkempi käsitys sii-

tä, mitä tulisi kehittää. 

 

Ammatillisessa opiskelussa edetään jaksottaen vuosi neljään jaksoon, joihin sijoitetaan 

opetussuunnitelman mukaisia opintokokonaisuuksia. Yksi jakso edetään viikoittain tois-

tuvin eri opintokokonaisuuksien mukaan. Päivä voi koostua yhdestä tai useammasta 

oppiaineesta. Ensimmäinen haaste opiskelussa on, että opettaja kykenee välittämään 

oppilaille ymmärrettävästi tietyn ajan sisällä opeteltavan kokonaisuuden. Seuraava haas-

te on, että opiskelija oppii saamansa tiedon perusteella suunnittelemaan oman työnsä. 

Opiskelijan on tärkeä tietää aikataulut ja osata aikatauluttaa omia töitään. Työelämän 

tärkeimmät pelisäännöt liittyvät kellon tuntemiseen. Opiskelijalla, jolla on toiminnanoh-

jauksen vaikeutta, on myös vaikeuksia hallita aikaa. Ajan strukturoinnilla on merkitystä 

oppimisviihtyisyyteen, mutta myös oppimistulokseen.  

 

Asennustekniikan kurssilla harjoitustöiden valmiiksi saaminen ajallaan oli oppilaiden 

vastuulla. Opettaja määritteli raamit. Kurssiin käytettävä aika, oppituntien sijainnit ja 

tauot määritteli opiskelijan lukujärjestys ja koulun yleinen ohjeistus. Tässä tutkimukses-

sa opiskelijat olivat olleet motivoituneita ja tulivat sovittuna aikana oppitunneille. Kun 

tutkittiin oman oppimistahdin huomioonottamista, havaittiin tuloksissa Gaussin käyrän 

mukainen jakauma. Viiden opiskelijan mielestä opetus eteni liian nopeasti. Tämä kertoo 

oppimistahdin huomioimisen haasteesta. Useimmat opiskelijat tässä tutkimuksessa oli 

tyytyväisiä oppimistahdin huomioimiseen. Tutkimuksessa todettiin oppimistahdin ja 

lähtötason korreloivan vahvasti keskenään. Ongelmia siis syntyy, jos oppilaan lähtötaso 

on keskitasoa heikompi tai parempi. Edes oppilaiden harjoitustöissä tapahtunut vapaa 

eteneminen ei ollut tässä avuksi. Koko kurssi (150h) järjestettiin yhden jakson (9vk) 
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aikana. Tämä tarkoittaa kahta kokonaista päivää viikon kuluessa. Oppimistahdin kan-

nalta tämä voi olla liian nopea etenemistapa. Asennustekniikan kurssi olisi syytä jakaa 

kahdelle jaksolle toteutettavaksi. Aiemmin kuvatun lähtötason parempi huomioiminen 

auttaa todennäköisesti myös oppimistahdin huomioonottamisen kokemukseen. 

 

Opiskelijoiden oppimisen kannalta henkilösuhteilla on merkitystä. Hyvät suhteet luok-

katovereihin mahdollistaa levollisen ilmapiirin ja oppimisen. Toisaalta suhde opettajaan 

on myös oppimisen kannalta merkityksellinen. Oppimisympäristössä oli rohkaistu oppi-

laita pyytämään apua tovereiltaan ja antamaan sitä myös pyydettäessä. Opettaja pyrki 

kommunikoimaan opiskelijoiden kanssa kahden kesken ja pysymään harjoitustyötilan-

teessa taustavaikuttajana. Tulokset olivat näistä yhdestätoista tutkitusta osa-alueesta 

parhaimmat. Sanallisen palautteen perusteella on opiskelijan henkilökohtainen huomi-

oiminen varmasti kehittämisen kohde. Jokainen oppilas kaipaa omalle työlleen huomio-

ta. On myös huomattava, että kaikille opiskelijoille ei ole luontevaa avun pyytäminen 

toiselta ryhmän jäseneltä. Toisaalta opettaja voi luokassa havainnoidessa ohjata sosiaa-

lisesti rohkeamman neuvomaan avuntarvitsijaa. Viime aikoina opetushenkilöiden kou-

lutuksessa on korostettu oppilaan luottavaa suhdetta opettajaan. On sanottu, että yksikin 

aikuinen voi olla suojaavana tekijänä nuorelle, ettei hän syrjäydy. Kun opettaja on pys-

tynyt luomaan luottamussuhteen oppilaaseen, monesti vaikeatkin käytöshäiriöt helpot-

tuvat. 

 

Opinnäytetyön käytännön tuotos oli vaiheittain etenevät työohjeet. Nämä ohjeet otettiin 

oppilaiden joukossa hyvin vastaan. Tutkimusväittämiä tarkastellessa niihin liittyen näyt-

täisi olevan ristiriitaisuuksia. Vaiheittain etenevien työohjeiden hyödyllisyydestä kaikki 

vastaajat olivat melko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä (4,72). Käänteisessä kysy-

myksessä kuitenkin neljä ilmoitti, ettei tarvinnut niitä, ja kahdeksan ei ollut samaa tai eri 

mieltä väitteen kanssa. Myöhemmissä sanallisissa kysymyksissä vastaajista kuitenkin 

15 halusi lisää samankaltaisia ohjeita esimerkiksi sähkötekniikkaan. Kysymykseen ”Mi-

tä hyötyä ajattelet Moodlessa olevista vaihe-vaiheelta etenevistä ohjeista olevan opiske-

lussa?” annetut vastaukset tukivat vaiheittain etenevien töiden hyödyllisyyttä. Oletukse-

ni on, että osa opiskelijoista ei ollut lukenut tai ymmärtänyt käänteistä kysymystä. Toi-

nen selitys tietysti voi olla, että havaintojeni mukaan muutamat opiskelijat eivät paljoa-

kaan käyttäneet vaiheittain eteneviä ohjeita. He ovat kuitenkin pitäneet niitä hyödyllisi-

nä. Kyselyn muissa toisiinsa liittyvissä kyselyissä ei vastaavia ristiriitaisuuksia ollut 

havaittavissa. 
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Strukturoituun opetukseen kuuluvat selkeät tavoitteet ja yksilölliset palautteet. Tavoit-

teet tulisi kirjata selkeästi näkyväksi. Seurantaa tulisi tehdä tehtäväkohtaisesti. Palaut-

teen tulisi olla myönteistä ja kannustavaa. Asennustekniikan kurssilla oli tehtävien seu-

rantamoniste. Pääosa oppilaista piti siitä. Lisäksi opettaja pyrki antamaan tehtäväkohtai-

sesti opiskelijoille palautetta. Virheet tietysti korjattiin, mutta positiivista palautetta py-

rittiin aina ohimennen antamaan. Vastauksista päätellen oppilaat olivat myös kokeneet 

sitä saavansa. On huomioitava, että opinnoista arvosanojen antaminen ei välttämättä 

toimi hyvänä palautteen saamiskanavana. Ne tulevat johdonmukaisesti myöhässä oppi-

missuorituksiin nähden. Ne ovat usein odotusten mukaisia, mutta jos eivät ole, niin pa-

laute on useimmin negatiivinen. Ne myös kiinnittävät opiskelijaa vertaamaan itseään 

toisiin, vaikka jokaisella on eri määrä henkilökohtaisia oppimisvalmiuksia. Onneksi 

ammattilaisessa koulutuksessa ollaan siirtymässä kurssien numeraalisesta arvioinnista 

sanalliseen jatkuvaan palautteeseen. Näyttötehtävien avulla opiskelijat saavat kyllä riit-

tävästi tietoa osaamisestaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.  

 

Oppimisen kannalta emotionaalinen ilmapiiri on todella tärkeä. Opiskelijoiden viihty-

minen opinnossa lisää motivaatiota myös työn tekemiseen. Opinnäytteeseen liittyvässä 

työympäristössä oli opiskelijoiden mielestä mukava toimia (4,78). Tämä on itse asiassa 

toisiksi korkein arvo, joka kyselyssä mitattiin. Kurssin aikana poissaoloja kertyi todella 

vähän ja oppilaat selvittivät ne hienosti. Emotionaalisen ilmapiirin onnistumisesta ker-

toivat myös henkilösuhteita koskevien kysymysten vastaukset.  Hyvän ilmapiirin syn-

tymiseen opettajan kannattaa nähdä vaivaa. Hänen asenteensa opiskelijoihin tulisi olla 

myönteinen. On tärkeää, ettei opettaja ota henkilökohtaisesti oppilaan huonoa käytöstä. 

Opettaja voi omalla arvostavalla käytöksellään antaa hyvin esimerkin opiskelijalle.  

 

Opiskelijan tulee hallita omaa oppimisprosessiaan. Strukturoidun opetuksen tarkoitus on 

mahdollistaa opiskelijan oman toiminnan ohjauksen kehittyminen. Opiskelija, joka osaa 

ohjata omaa oppimisprosessiaan itsenäisesti kykenee myös oman toiminnan ohjaukseen 

vähemmän strukturoidussa ympäristössä. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada 

selville, miten harjoitustöiden teko omassa tahdissa sopisi opiskelijoille. Opinnäytetyön 

oppimisympäristössä opiskelijat kokivat mieluisaksi harjoitustöiden teon omassa tahdis-

sa (4,56). Näyttäisi siltä, että omassa tahdissa työn teko sopii opiskelijoille, ja opetusti-

loissa oli mukava toimia (4,78). 
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8.4 Positiivisen kehän aikaansaaminen 

 

Tutkimus osoitti, että vaiheittain etenevät työohjeet olivat toimivat ja ne otettiin hyvin 

vastaan. Opiskelijat näyttivät niitä käyttävän, ja aikaan saadut työt ruokkivat heissä 

myös innostusta. Olen miettinytkin, että oliko vaiheittain etenevien työohjeiden merki-

tys synnyttänyt positiivinen kehän opiskelussa. Kehä, jonka Väänänen esitteli samalla 

luennolla (kuvio 17) kuin masennuksen noidankehän (Väänänen 2011, 62-63). Opiskeli-

joiden onnistuessa yhdessä työvaiheessa he ilmiselvästi saivat tyytyväisyyttä omasta 

yrittämisestään. Tyytyväisyys omaan tekemiseen loi hyvää oloa ja luottamusta, josta oli 

luonnollisena seurauksena halu tehdä lisää töitä. Tämän tapahtuessa koko ryhmällä, 

tilanne oli ihmeellinen opettajan kannalta. Paljon arvostamani vanhempi kollegani Hei-

no Saarinen kommentoi oltuaan opettajana sijaisenani: ”Jos nämä vaiheittain etenevät 

työohjeet saava oppilaat näin aktiivisiksi, niin minä tulen käyttämään niitä jatkossa 

itsekin.”. Opiskelijoissa syntynyt ilmiö oli vielä tuolloin minullekin käsittämätön.  

 

KUVIO 17. Noidan kehän kääntämien (Väänänen 2011, 63) 

 

Tehtyäni kyselytutkimuksen oppilailla aloin ymmärtää ilmiötä. Strukturoidun opetus-

menetelmän osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa. Kun parannamme opetusmenetelmiä, 

niin oppilaiden ilmapiiri paranee. Kun vastuutamme oppilaita tekemään yhdessä, seura-

uksena on ryhmähengen kasvaminen ja ilmapiirin paraneminen. Yhdestä positiivisesta 

asiasta seuraa usein toinen positiivinen asia, joka taas synnyttää kolmannen onnistumi-

sen.  
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Opinnäytetyö toi selvänä kehittämistarpeena opiskelijan lähtötason ja hänen oppimis-

tahdin huomioonottamisen. Opetuksen yksilöllistäminen varsinkin niiden kohdalla, jot-

ka eivät osaa tai jaksa, on tärkeää. Pahimmillaan opettaja tai koulu saattaa olla tuotta-

massa pahaa oloa opiskelijalle. Parhaimmillaan se voi olla kääntämässä masentuneen 

nuoren negatiivisen noidankehän edellä kuvatun (kuvio 17) kaltaiseksi positiiviseksi 

kehäksi.   

 

 

8.5 Tästä eteenpäin 

 

Tutkimusaineisto oli pieni, vain 18 henkilöä. Ryhmät ovat kovin erilaisia. Ryhmäyty-

minen on ollut minulle aina pieni mysteeri. Miksi joitakin ryhmistä tulee ahkeria työhön 

keskittyviä ja toisista enemmänkin keskusteluun ja surffailuun aikaansa kuluttavia. Tä-

mä tietysti tuo epävarmuutta tämänkin tutkimuksen tuloksiin. Tulokset antavat kyllä 

vahvoja viitteitä siitä, että strukturoitu opetus voisi hyödyttää myös lähtökohtaisesti 

hyvin menestyviä opiskelijoita. Kysely oli tällä kertaa tehty oppilaitoksessa aiemmin 

käytettyjä kysymyksiä hyödyntäen. Tutkimusta tehdessäni huomasin niiden olevan 

strukturoituun opetukseen nähden monesti varsin epätäsmällisiä. Jouduinkin tutkimusta 

tehdessäni todella pohtimaan miten saan niistä tuloksia tuotettua jokaiselle osa-alueelle 

luotettavasti. Tulevaisuudessa kannattaisi tehdä selkeämmin strukturoituun opetukseen 

perustuva kyselylomake. Näin kyselyjä voitaisiin käyttää erityisopetuksen ja ryhmänoh-

jaajan apuna mietittäessä opetuksen kehityskohteita. Tällä tavalla ehkä voitaisiin saada 

opintojen keskeytykset vähenemään oppilaitoksessamme.  

 

Miten käy synnyttämieni vaiheittain etenevien työohjeiden? Jäävätkö ne vain pienen 

piirin tietoon ja henkilökohtaiseen käyttöön? Opinnäytetyöni 2. väliesityksen jälkeen 

90-luvun teknikkokoulutuksen aikainen luokanvalvojani Pirkko Harsia kysyi: ”Mikä on 

sinun opinnäytetyösi levittämissuunnitelma?”  Kysymys oli mietinnän arvoinen. Olin 

alun perin ajatellut sitä erityisopetuksen apuvälineeksi. Olin myös tiedostanut sen käyt-

tökelpoisuuden monella eri opetuksen alalla tablettien ja digikameroiden yleistyessä. 

Levittämishaasteeseen täytyy tarttua ja etsiä sopivat väylät! 
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LIITTEET 

Liite 1. Hiljaisen huoneen siivous 
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Liite 2. Osakokonaisuus vaihe-vaiheelta enenevä työohje   
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Liite 3. Asennustekniikan työkoe 
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Liite 4. Oppilaille tehty kyselylomake 
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Liite 5. Asennustekniikan seurantataulukko 
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Liite 6. Esimerkkilukujärjestys 
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Liite 7. Arviointilomake työkokeeseen 
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Liite 8. Luvan kysyminen opiskelijoilta 

Hei! 
 
Opiskelen Hyvinvointiteknologian YAMK tutkintoa Tampereen Ammattikorkeakoulus-
sa. Olen tehnyt opinnäytetyöksi Asennustekniikan kurssiin vaiheittain etenevät kuvalli-
set työohjeet. Kuvallisten työohjeiden tarkoituksena on ollut edistää työtaitojen oppi-
mista. 
 
Olet ollut oppilaanani juuri päättyvällä asennustekniikan kurssilla, jossa on käytetty tätä 
uutta oppimateriaalia. Haluaisin saada palautetta sinulta käytetystä oppimateriaalista. 
Palautteen tarkoituksena on saada selville miten ryhmä koki asennustekniikan kurssin 
onnistumisen ja olivatko asennustekniikan PowerPoint ohjeet toimivia. Palautteen an-
taminen ottaa sinulta noin 10 min. 
 
Vastauksia käsitellään luottamuksella ja yksittäisen vastauksen perusteella ei voi yksi-
löidä ketään vastaajaa. Toivon myös avoimiin kysymyksiin sanallisia vastauksia. Näitä 
vastauksia voisin hyödyntää oppimateriaalin kehittämisessä ja koota niistä yhteenvedon 
tutkimukseeni.  
 
Olen kurssin aikana havainnoinut/kysynyt käyttämäänne tehtävänantoa. Tästä tulen te-
kemään koosteen tutkimukseen. Lisäksi opinnäytetyössä kerään tietoa kaapelin tunnis-
tus ja kuorintaharjoituksesta ja 1-kytkmestä pinta-asennuksena. Näistä töistä koostettua 
tunnuslukuja esim. luokan keskiarvoa tulen vertaamaan aiemmin opettamieni luokkien 
keskiarvoa. Lisäksi tulen vertaamaan luokan tehtyjen töiden lukumäärää aiempien kurs-
sien vastaavaan keskiarvoon. Tarkastelen myös kurssin läpäisyprosenttia annetussa 
ajassa. 
 
Kyselyn voi täyttää nimettömänä liitteenä olevalle lomakkeelle ja palauttaa tämän lupa-
lapun kanssa. Kyselyn voi myös palauttaa Moodlen kautta. Tutkimukseen osallistumi-
nen on vapaehtoista, mutta toivon saavani mahdollisimman monta vastausta.   
 
Terveisin Jari Aine 
 
 
Annan suostumukseni edellä esiteltyyn tutkimukseen 
 

 

 

Tampereella ____. lokakuuta 2013                  ____________________________ 

 

 



74 

 

Liite 9. Oppilaille tehdyn vaihtoehto kysymysten vastaukset 
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Liite 10. SUS-kysely 
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Liite 11. SUS-kyselyn tulokset 
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Liite 12. Oppilaille tehdyn avoimien kysymysten vastaukset 

       

1. Oletko ennen käyttänyt vaihe-vaiheelta eteneviä kuvallisia työohjeista opiskelussa? 
Jos olet niin missä? 
 
en 
En 
en ole 
lähes joka tehtävässä 
en ole 
En  
en ole käyttänyt 
En. 
Edellisessä ammattikoulussa. 
En ole. 
Edellisessä koulussani ei ollut mahdollisuutta/tarvetta tällaiseen. 
En ole. 
Juu, jossain ruuan laitto ohjeissa 
En ole käyttänyt 
En ole. 
 
2. Mitä hyötyä ajattelet Moodlessa olevista vaihe-vaiheelta etenevistä ohjeista olevan 
opiskelussa? 
 
Helpottaa opiskelua 
Se oikeasti helpottaa tehtäviä 
näkee kaikki + sä vain teet 
hyväksi havaitut. Auttaa töissä enemmän, kuin pelkkä paperiversio 
Niistä saa aina apua 
hyviä 
oppii paljon paremmin 
Oli helpompi tehdä tehtävä. 
Helppo etsiä virheitä, jos niitä on tullut työtä tehdessä. 
Ohjeet ovat todella kätevät. 
Asiat voidaan kerrata uudelleen tarpeen mukaan ja auttaa töiden etenemisessä. 
Työohjeet olevat todella hyödyllisiä koska siinä kerrotaan asiasta vaihevaiheelta. 
helpompaa, kun on kuvia niin tajuaa 
Helppo tehdä jotain asiaa kun saa katsottua siihen ohjeet vaihe vaiheelta. 
Niistä on apua töissä 
Ne selkeyttävät työntekoa, eikä tule niin paljon virheitä. 
 
 
3. Miten kehittäisit vaihe-vaiheelta olevia PowerPoint työohjeista? 
 
? 
En tiedä se on ihan ok 
Kuvat puuttuivat jostakin 
en mitenkään 
Selvemmäksi, kuvat parmmastaperspektiivistä 
ei mitenkään 
En tiedä. 
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Selvät kuvat ja tarkat selostukset ovat kaiken a ja o. 
En keksi kehitettävää. 
Osa asioista voisi olla ehkä yksinkertaisemmassa muodossa, samalla kannattaa kokeilla 
laittaa .GIF eli pienanimaatioita esityksiin, näin vaikeahkotkin asiat voitaisiin yksinker-
taistaa. 
En oikeastaan yhtään. 
en mitenkää 
En kehittäisi niitä 
Jotkut kuvat voisivat olla selkeämpiä. 
 
 
4. Kannattaisiko samankaltaisia vaihe-vaiheelta ohjeita tehdä muihin oppiaineisiin esim. 
sähkötekniikkaan? 
 
Kyllä 
Kannattaa 
jeba 
Voisihan se olla ihan hyvä 
En tiiä 
ehkäpä 
Kyllä! 
Kyllä jos sitä onnistuttaisiin oikein hyödyntämään. 
Kyllä. 
Kyllä, jos tunnilla ei ymmärtänyt eikä tätä asiaa enään muista jälkeenpäin voi kotona 
katsoa mitä pitää tehdä. 
Joo. 
Juu. Ps. ekassa sanassa kirjoitus virhe ;) 
Kyllä. 
Kyllä 
Kyllä. 
 
 
5. Miten mielestäsi asennustekniikan kurssia kannattaisi seuraavaksi kehittää? 
 
Ihan hyvä jo nyt 
En tiedä 
Opetustahti voisi olla vähän hitaampi 
varustekaapin tavarat loppuivat välillä kesken 
en tiedä 
En tiiä 
ei mitenkään 
En tiedä. 
Vielä enemmän oppilaan henk. Kohtaista auttamista opettajalta, muuten kaikki on hy-
vin. 
Eipä oikein mitenkään. 
Opinnäytetyöstä huolimatta olisi huomattavasti parempi, että töitä tehdessä kierreltäisiin 
kyselemässä etenemisestä ja onko vaikeuksia, itselle ei ainakaan joka kerrasta jäänyt 
asioita mieleen ja toivoisin jatkon kannalta, että tämä otettaisiin huomioon. 
Ei mitään. 
kahvinkeittimellä. Ei muuta 
Mielestäni tässä ei ole mitään parannettavaa. 
Vähemmän teoriaa, enemmän käytännön töitä. 
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Liite 13. Teoriakoe 
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Liite 14. Lähtötason- ja oppimistahdin huomioonottamisen ristiintaulukointi 

lähtötaso * oppimistahti    
 oppimistahti  

lähtötaso 1 2 3 4 5 Total 

2 0 0 0 0 2 1 
11,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,1 % 

0 2 1 0 0 3 
2 

0,00 % 
11,11 

% 5,56 % 0,00 % 0,00 % 16,7 % 

0 0 1 0 0 1 
3 

0,00 % 0,00 % 5,56 % 0,00 % 0,00 % 5,6 % 
0 0 2 5 2 9 

4 
0,00 % 0,00 % 11,11 % 27,78 % 11,11 % 50,0 % 

0 0 0 1 2 3 
5 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,56 % 11,11 % 16,7 % 

Total 2 2 4 6 4 18 

 11,1 % 11,1 % 22,2 % 33,3 % 22,2 % 
100,00 

% 
       
       

       

Chi-square tests.     

Statistic Value df 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed)    

Pearson 
Chi-Square 

37,33 16 0 
   

Likelihood 
Ratio 

29,28 16 0,02 
   

Linear-by-
Linear As-
sociation 

13,6 1 0 
   

N of Valid 
Cases 

18   
   

       

Symmetric measures.    

Category Statistic Value 
Asymp. 
Std. 
Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

 
Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

0,84 0,07 4,74 
 

 
Interval by 
Interval 

Pearson's 
R 

0,89 0,05 6,86 
 

 
N of Valid 
Cases 

 18   
 

 
 

 




