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ALKUSANAT 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön Poweri-

tiimin käyttöön. Aihe ja tavoitteet nousivat esille tiimin viikkopalavereissa tiimin tar-

peesta ja halusta kehittää opetusta eteenpäin. Haluankin kiittää koko Poweritiimiä: Jyr-

kiä, Eeroa, Jannea, Joukoa ja Tapania aktiivisesta osallistumisesta, mielenkiintoisista 

keskusteluista ja pohdinnoista mitä ja miten kannattaa opetusta viedä eteenpäin. 

 

Lisäksi haluan kiittää perhettäni kärsivällisyydestä tuskaillessani opinnäytetyön kirjalli-

sen osan kirjoittamisen kanssa. 

 

 

2.42014 

 

 

Hanna Nauska-Vaara 
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Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikölle. 

OSAO on eräs Suomen suurimpia ja suosituimpia ammattiopistoja. Myllytullin yk-

sikkö on keskellä Oulua sijaitseva monialainen yksikkö, jossa on siirrytty tiimiorga-

nisaatioon useita vuosia sitten. Opinnäytetyön aihe nousi esiin Myllytullin yksikön 

Poweritiimin palavereissa. Tiimin toiminnan kehittämiskohteet muotoutuivat opin-

näytetyön tekijän pitkän kokemuksen ja tiimin yhteisten keskustelujen kautta. Työn 

tavoitteena oli kehittää tiimin toimintaa siten, että tiimin opettajien arki helpottuu. 

Toisena tavoitteena oli varmistaa opiskelijoiden tasavertaisuus opetuksessa ja arvi-

oinnissa. Kolmantena tavoitteena oli organisoida Elektroniikan ja ICT:n perustehtä-

vien tutkinnon osan opetus uudelleen. 

  

Teoriaosa käsittelee lyhyesti opetuksen suunnittelua oppilaitoksessa ja tiimissä. Toi-

sena aiheena on Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan ammattitaito-

vaatimukset ja niiden arviointi. Arviointia käsitellään sekä yleisesti mitä se on, että 

erikseen oppimisen ja osaamisen arviointina.  

  

Elektroniikan ja ICT:n perusosaamisen tutkinnon osa jaettiin seitsemään neljän ja 

yhteen kahden opintoviikon moduuliin eli osajaksoon. Moduulien ajoitus suunnitel-

tiin valmiiksi. Samoin suunniteltiin valmiiksi jokaisen ryhmän eri moduuleille opet-

tajat, tilat ja moduulien aikaikkunat. Jokaiseen osajaksoon määriteltiin pakolliset 

harjoitustyöt ja osajakson työkoe. Pakollisille töille ja myös työkokeille tehtiin val-

miit komponenttisalkut.  

 

Poweritiimin arki on opinnäytetyön seurauksena helpottunut. Tiimin jäsenillä jää nyt 

aikaa ja voimavaroja jatkaa toiminnan kehittämistä. Opiskelijoiden samanarvoisuus 

opetuksen ja arvioinnin osalta parani, koska on luotu yhteisiä harjoituksia ja työko-

keita. Tutkinnon osan modulointi onnistui. 
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ABSTRACT 
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Degree programme: Technology Competence Management 

Author(s): Hanna Nauska-Vaara 

Thesis title: Development of the Poweri team’s work 

Pages (of which appendixes): 63 (18) 

Date: 2 April 2014 

Thesis instructor(s): Mari-Selina Kantanen, MSc   

Juha Saarikoski, MSc  

 

This thesis was for the  Myllytulli unit of Oulu Vocational College. Oulu Vocational 

College is one of the biggest and most popular vocational schools in Finland. 

Myllytulli Unit offers diverse education and it is located in downtown Oulu. The 

team organisation has been established several years ago. The topic of the thesis 

came up in the Poweri team’s meetings. The development objectives took shape from 

the author’s long experience and from the discussions with the team. The first target 

of the thesis was to develop team’s daily work. The second target was to ensure the 

student’s equality in teaching and evaluation. The third target was to re-organise the 

Electronics and ICT courses’ basic teaching. 

 

The theory addresses the planning of the teaching in the school and in the team. An-

other topic describes the skills required in the Electronics and ICT courses and their 

evaluation. The evaluation is presented in general level and also how the student’s 

learning and know-how are evaluated. 

 

The Electronics and ICT courses were divided into seven and a half modules. The 

timing of the modules through the school year, teachers, and classrooms were 

planned. Mandatory exercises and practical exams were defined with necessary com-

ponent boxes. 

 

The utilization of the thesis has helped everyday teaching. The team members have 

more time and resources to develop teaching. The student’s equality in teaching and 

evaluation became better through common exercises and exams. The modulation was 

a success. 

 

 

Keywords: teaching, evaluation, team work. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
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OSEKK  Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
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OPS  opetussuunnitelma 
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1 JOHDANTO 

 

Opetustyö on mielletty perinteisesti yksinäiseksi ammatiksi, jossa opettaja suunnittelee 

ja toteuttaa opetusta yksin. Hän on kantanut itsenäisesti vastuun opetussuunnitelman 

tavoitteiden toteutumisesta omassa opetuksessaan. Viime vuosina on pikkuhiljaa muut-

tunut käsitys opettajan työstä ja yhteinen opetuksen suunnittelu ja jopa yhdessä opetta-

minen on lisääntynyt. Osa ammatillista oppilaitoksista on siirtynyt tiimiorganisaatioon 

ja sitäkin kautta yhteistyö opettajien välillä on lisääntynyt.  

 

Opetustiimit ja opettajien yhteistyö edesauttaa opetuksen kehittämistä ja syventämistä. 

Saman alan eri ryhmien opiskelijoiden opetuksen sisältö ja arviointi eivät enää ole kiin-

ni yksittäisen opettajan opetussuunnitelman tulkinnasta, vaan opettajat yhdessä suunnit-

televat miten opetussuunnitelmaa toteutetaan. Opiskelijoiden samanarvoisuus lisääntyy, 

kun esimerkiksi arviointia mietitään yhdessä, ei jokainen opettaja yksin.  

 

 

1.1  Toimintaympäristö 

 

Oulun seudun ammattiopisto on eräs Suomen suurimpia ja suosituimpia ammatillisia 

opistoja, johon on vuodesta toiseen hakijoita reilusti aloituspaikkoja enemmän. OSAO 

on osa Oulun seudun koulutuskuntayhtymää (OSEKK). OSEKK on perustettu vuonna 

1994 ja erilaisten vaiheiden jälkeen sen omistaa vuoden 2013 alusta 10 Oulun seudun 

kuntaa. Tällä hetkellä OSAO:lla on 12 opetusta antavaa yksikköä, sekä hallintoyksikkö. 

Opetusyksiköitä on Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Haukiputaalla, Limingassa, Muhok-

sella, Kempeleessä ja neljä yksikköä Oulussa. Opiskelijoita OSAO:lla on noin 8500. 

(OSAO esittely 2013, hakupäivä 25.6.2013.) 

 

OSAO:n Myllytullin yksikkö sijaitsee keskellä Oulua. Myllytullissa on opiskelijoita 

noin 1000 ja henkilökuntaa yli 120.  Yksikössä voi opiskella useita eri aloja kuten tieto- 

ja tietoliikennetekniikan-, elintarvikealan-, painoviestinnän-, hotelli-, ravintola- ja cate-

ring-alan-, matkailualan-, hiusalan- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoja. Lisäksi yk-

sikössä toimii ammattistarttiopetus. Monipuolisena opinahjona Myllytulli koordinoi 

myös OSAO:n ammattilukiotoimintaa ja pyrkii perehdyttämään opiskelijat asiakaspal-

veluun, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. (Myllytullin yksikön esittely 2013, haku-

päivä 1.9.2013.) 

http://www.osao.fi/file.php?500
http://www.osao.fi/index.php?1892
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OSAO:n Myllytyllin yksikön organisaatiossa on siirrytty tiimeihin jo vuonna 2003. 

Suurin osa tiimeistä on opetustiimejä, joista kolme on tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkintoa opettavista opettajista koostuvia tiimejä. Ensimmäisen vuoden opiskeli-

joille ammatillista perusopetusta antava tiimi on nimeltään Poweritiimi. Lukuvuonna 

2012 - 2013 opettajia Poweritiimissä oli 6 ja lukuvuonna 2013 - 2014 heitä on viisi. 

Poweritiimin vastuulla on opettaa tällä hetkellä viittä elokuussa 2013 aloittanutta rin-

nakkaista ryhmää, joilla kaikilla on samat tavoitteet ja opetussuunnitelma. Jokainen tii-

min opettaja toimii opetuksen ohella myös ryhmänohjaajana. 

 

 

1.2 Aihe ja tavoite 

 

Opinnäytetyön aihe nousi esiin tiimin viikottaisissa palavereissa. Koko tiimi kaipasi 

helpotusta arjen toimintaan. Tiimi halusi turhan juoksemisen vähenemistä ja yhteisiä 

kriteereitä siihen, milloin opiskelija on valmis näyttöön. Tavoitteena tässä opinnäyte-

työssä onkin kehittää tiimin kannalta tärkeimpiä kohteita ja näin helpottaa tiimin arkea 

jokapäiväisessä työssä. Toisena tavoitteena on varmistaa aloittavien luokkien tasavertai-

suus opetuksessa ja arvioinnissa riippumatta siitä kuka tiimin opettajista ryhmää opet-

taa. Tavoitteiden laatimisen ja kehittämisen kohteiden valinnan pohjana käytetään sekä 

pitkän työuran tuomaa kokemusta että keskustelujen kautta saatua tiimin yhteistä näke-

mystä keskeisistä kehittämisen kohteista.  

 

Keväällä 2013 koulutusjohtajalla tuli uusi määräys Poweritiimin opetuksen muuttami-

sesta moduulimaiseksi. Tämä piti saada käyntiin jo elokuussa 2013. Tästä seurasi opin-

näytetyön painopisteen siirtyminen opetuksen uudelleenjärjestelyn suunnitteluun. Opin-

näytetyön lopullisena tavoitteena onkin opiskelijoiden samanarvoisuuden varmistami-

nen, tiimin arjen helpottuminen ja selkeytyminen sekä moduuliopetuksen sisäänajo tii-

missä.  
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2 OPETUKSEN SUUNNITTELU 

 

Opetuksen suunnittelu mielletään usein yksittäisen opettajan tekemäksi yksittäisen kurs-

sin tai oppitunnin suunnitteluksi. Millaisia opetusmenetelmiä opetuksessa käytetään. 

Mikä on tunnin aihe ja niin edelleen. Ja onhan opetuksen suunnittelu myös sitä. Kuiten-

kin opetuksen suunnittelua voi tarkastella paljon laajemmin. Suunnittelussa on ainakin 

neljä eri tasoa: normatiivinen, strateginen, taktinen ja operationaalinen taso. Eri tasoilla 

vastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on eri tahoilla. Taulukossa 1 on kuvattu opetuksen 

suunnittelun tasot, sitä toteuttavat tahot ja suunnittelun tuotos. 

 

Taulukko 1. Koulutuksen suunnittelun tasot ja tahot. (Helakorpea 2001c mukaellen.) 

TASO SUUNNITTELUN 

TUOTOS 

SUUNNITTELEVA 

TAHO 

Normatiivinen Koulutuksen ylätavoitteet, lait, 

asetukset ja ohjelmat 

Eduskunta ja valtioneuvos 

Strateginen Lainsäädännön valmistelu, val-

takunnallinen suunnittelu ja 

tarvittavat ohjeet 

Opetusministeriö 

Taktinen Opetussuunnitelmien ja tutkinto-

jen perusteet, informaatio-ohjaus 

ja arviointi 

Opetushallitus 

Operationaalinen Opetus- ja toteutussuunnitelmat, 

toimintaohjeet, koulutuksen 

organisointi ja toteuttaminen 

Koulutuksen järjestäjä, oppilai-

tos, koulutustiimi ja opettajat 

 

 

Normatiivisella tasolla on esimerkiksi laki ammatillisesta koulutuksesta, joka määritte-

lee ammatillista opetusta. Eli tällä tasolla annetaan ohjeet ja määräykset koulutuksesta. 

Strategisella tasolla opetusministeriö valmistelee mahdolliset lakimuutokset ja uudet 

koulutukseen liittyvät lait. Lisäksi se antaa tarpeelliset ohjeet ja ohjaa valtakunnan tasol-

la opetuksen suunnittelua. Opetushallitus toimii taktisella tasolla hyväksyen muun mu-

assa ammatillisten perustutkintojen perusteet, joihin opetus- ja toteutussuunnitelmat 

oppilaitostasolla perustuvat. Perustutkintojen perusteet määrittelevät tutkinnon osien 

ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit. Käytännön eli operationaalisella tasolla 

oppilaitokset suunnittelevat ja toteuttavat koulutusta. (Helakorpi 2001c, s. 8 - 16.) 
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2.1 Oppilaitostasolla 

 

Oppilaitokset toimivat operationaalisella eli käytännön tasolla suunnitellen ja kehittäen 

toimintaansa useasta eri näkökulmasta. Oppilaitoksen johto pohtii, suunnittelee ja kehit-

tää oppilaitoksen toimintaa. Se määrittelee muun muassa seuraavan lukuvuoden suun-

nittelun aikataulun ja huolehtii, että oppilaitoksessa on riittävä ja osaava henkilöstö (He-

lakorpi 2001b, s. 123 - 125). Tärkeää suunnittelun onnistumiselle on, että vuosisuunni-

telma on ajoissa valmis (Helakorpi&Mäntylä 2001, s. 91). Johto myös määrittelee luku-

vuoden suunnittelun reunaehdot esimerkiksi työpäivät ja resurssit. OSAOlla yhden 

opintoviikon kontaktiopetustuntimäärä on 28. Sen lisäksi jokaiselle opettajalle on resur-

soitu läpäisyn tehostamiseen 0,5h/1ov. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi yksilölliseen tai 

pienryhmä -opetukseen (viranhaltijapäätös, 25.1.2013).  

 

Johdon erilaisten määräysten ja ohjeiden lisäksi opetuksen suunnittelussa on tärkeimpä-

nä huomioitava alan opetussuunnitelma (Helakorpi&Mäntylä 2001, s. 89). Opetussuun-

nitelman lisäksi suunnitteluun vaikuttaa olemassa olevat opetustilat ja oppilaitoksen 

johdon antamat resurssit. On myös mietittävä miten ammattitaitoa täydentävät opinnot 

(ATTO) nivoutuvat ammatillisiin opintoihin. Koska ammattitaitoa täydentävät tutkin-

non osien opettajat opettavat yleensä yksikössä eri alojen opiskelijoita, on niiden sijoit-

telu pääsääntöisesti huomioitava ennen ammatillisten opintojen sijoittelua.  

 

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien opetuksen sisällön jako voidaan tehdä eri 

tavoin. Voidaan vaikkapa osajakson opinnot venyttää usealle opetusjaksolle tai toteuttaa 

osajaksot moduuleina, jolloin yksittäinen osajakso opiskellaan opetusjakson aikana. 

Helakorpi&Mäntylä (2001, s. 93) esittelevät koulutuskeskus Tavastian mallin ammatil-

lisen perustutkinnon moduloinnista, jossa ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ovat 

omana moduulinaan omissa jaksoissaan ja ammatilliset moduulit omissaan. Seuraavalla 

sivulla olevassa kuviossa 2 on kuvattu kyseinen malli. Eräs kyseisen moduulijaon heik-

kouksia on ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien erillisyys ammatillisista opin-

noista. Lisäksi puhtaan ATTO -jakson opiskelu voi käydä opiskelijoille raskaaksi. 
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Kuvio 2. Ammatillisen koulutuksen modulointi  

 

 

Laajemmin katsottuna moduulimaisesti suunnitelluilla opinnoilla on useita hyviä puolia. 

Hyvin suunniteltuna se mahdollistaa opintojen aloittamisen eri jaksojen alussa. Puuttu-

van osan suorittaminen opiskelijalle helpottuu, kun moduulin opinnot suoritetaan yhden 

opetusjakson aikana eikä pitkin lukuvuotta. Moduulit mahdollistavat kokonaisuuksien 

opiskelun, johon tietysti vaikuttaa moduulin sisällön onnistunut suunnittelu. Lisäksi 

moduuleja voidaan tarjota erillisinä opintoina esimerkiksi aikuiskoulutuksessa. Opetuk-

sen suunnittelussa on nykyään vallalla ajatus opiskelijan yksilöllisestä ja joustavasta 

etenemisestä kohti ammatillista tutkintoa. Moduulit myös antavat opiskelijalle mahdol-

lisuuden vaikkapa suorittaa yhden jakson opinnot toisessa ajankohdassa. Myös tämä 

lisää opintojen yksilöllisyyttä. (Helakorpi&Mäntylä 2001, s. 93, 97.)  

 

 

2.2 Tiimissä 

 

Vaikka perinteisesti opettajat ovat tehneet työtään yksin, on nykyään yleistynyt oppilai-

toksissa tiimiorganisaatio ja sitä kautta opettajien yhteinen opetuksen suunnittelu ja jopa 

opettaminen. Spiik (1999, s.74) toteaa tiimin ja tiimityön tarpeellisuuden johtuvan tar-

peesta hallita ja kohdata paremmin sekä asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja jatkuvasti 

muuttuvat olosuhteet yhteiskunnassa. Yhteiskunnan muutokset, opiskelijoiden asentei-

den ja taitojen muuttuminen ja esimerkiksi teknologian kehittyminen puoltaa myös 

opettajien tiimiytymistä ja yhteistä suunnittelua.  

 



12 

Tehokkaassa työryhmässä ja tiimissä on keskeistä jäsenten ydinosaaminen, heidän si-

toutumisessa tiimin toimintaan ja erityisesti yhteinen tavoite (Loren 2005, s. 30 - 37). 

Lisäksi tiimin jäsenten on kyettävä luottamaan toisiinsa ja uskottava siihen, että yhdessä 

saavutetaan parempia tuloksia ja ollaan tehokkaampia kuin yksin (Steve 2005, s. 50). 

Edellä esitetyt seikat ovat myös tärkeässä asemassa, kun on kyseessä hyvin toimiva 

opettajatiimi. Ryhmän kehittyminen tiimiksi vaatii aikaa ja yhteisiä ponnistuksia. Ei 

riitä, että esimies määrää joukon työntekijöitä muotoutumaan tiimiksi. Helakorpi, Juuti 

ja Niemi (1996, s. 88 - 89) määrittelevätkin tiimin kypsäksi ryhmäksi, joka kohtaa on-

gelmansa ja kasvaa kriisien seurauksena. Toimivassa, todellisessa tiimissä on hyvä hen-

ki ja ilmapiiri vapautunut. Tiimistä löytyy me-henkeä. (Spiik 1999, s. 107). Yhteisistä 

pelisäännöistä ja toimintatavoista voidaan keskustella yhdessä ja sopimuksista pidetään 

myös kiinni.  

 

Myös opettajatiimin kasvu yhteen hiileen puhaltavaksi aidosti yhdessä suunnittelevaksi 

tiimiksi vaatii siis aikaa ja ponnisteluja. Opettajilla on yleisesti hyvät vuorovaikutustai-

dot, mutta asenne ratkaisee. Hyvin toimivassa tiimissä on halu auttaa työtovereita ja 

kommunikaatio on avointa. Jäsenet osaavat ilmaista mielipiteensä rakentavasti ja oma 

toiminta on suunnitelmallista (Rytikangas 2011, s. 110). Opettajien yhteinen opetuksen 

suunnittelu, arvioinnin ja yhteisten materiaalinen kehittäminen vaatii opettajilta kaikkia 

näitä taitoja.  Myös Skyttä (2002, s.132 - 142) korostaa avointa vuorovaikutusta, mutta 

myös yhteisiä pelisääntöjä, tiimisopimusta ja tiimin toiminnassa myös säännöllisiä vii-

koittaisia palavereja. 

 

Nykyaikaisissa opetustiimeissä tiimi suunnittelee mm. seuraavan lukuvuoden toimintaa 

ja opetusta. Opetuksen toteutussuunnitelmassa määritellään opintojaksotasolla jakson 

tavoitteet, sisältö, materiaalit, harjoitukset ja kuka jaksolla opettaa (Helakorpi&Mäntylä 

2001, s. 120). Johdon määrittelemien puitteiden rajoissa tiimi siis päättää: kuka opettaa, 

mitä opettaa ja missä tilassa opettaa. Koska aina resurssit ovat rajalliset, on opettajatii-

min kyettävä ratkomaan ristiriidat ja puhaltamaan yhteen hiileen. Opettajatiimin yhdes-

sä toteuttama opetuksen suunnittelu edesauttaa opetuksen kehittämistä. Tiimi oppii yh-

dessä mitä ja miten kannattaa tehdä. Yhteinen ponnistelu tuottaa enemmän kuin opetta-

jien yksinäinen puurtaminen. Seuraavan sivun kuviossa 3 on kuvattu opettajatiimin op-

pimiskehää. (Helakorpi, Juuti ja Niemi 1996, 151 - 152). 
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Kuvio 3. Opettajatiimin oppiminen 

 

 

Suunnitelleessaan yhdessä tiimin toimintaa ja tavoitteita, on opettajatiimillä hyvä olla 

kokonaisvastuu opiskelijajoukosta. Toimiakseen tehokkaasti ja kohti tiimin omaa kehi-

tystä, on opettajatiimin ponnisteltava kohti yhteistä ymmärrystä opetuksesta ja arvioin-

nista. Tiimin on suunniteltava aidosti yhdessä. (Helakorpi 2001a, s. 152). Tiimi luo ta-

voitteita ja arvioi yhdessä tavoitteiden saavuttamista.  Suunnittelee ja kokeilee eri tapoja 

toteuttaa vaikkapa arviointia tai osajakson pakollisia harjoituksia.  Oppii ja kehittyy 

tiiminä ja myös opetus kehittyy. Yhdessä tekemällä saavutetaan enemmän ja myös jak-

setaan kehittää opetusta ja arviointia eteenpäin paremmin kuin yksin. Myös eri ryhmien 

opiskelijoiden tasa-arvoisuus opettajien yhteisen tekemisen ja suoritusten määrittelyn 

kautta vahvistuu.  

Yksilö 

 

 

Yhdessä 
suunnittelu 

TIIMI 

tekeminen 

 

Suunnittelu/ 
kokeilu Arviointi 

Koordinoitu 
tekeminen 

Yhteinen 
arviointi yhteisen ym-

märryksen 
luominen 

Mallintaminen 

Abstraktia 
tekemistä 

Toimintaa Arviointia 

Konkreettis-
ta tekemistä 
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3 AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Vuonna 2009 uudistui alamme ja myös monen muun alan perustutkinnon perusteet. 

Suurena muutoksena aiempaan verrattuna oli eriytyminen tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinnoksi sekä sähköalan perustutkinnoksi. Tieto- ja tietoliikennetekniikan opis-

kelija voi suorittaa elektroniikka-asentajan tai ICT-asentajan koulutusohjelman. Elekt-

roniikka-asentajan keskeisiä osaamisalueita ovat esimerkiksi elektroniikan laitteiden 

huolto- ja asennustyöt sekä elektroniikkatehtaiden tuotantoautomaation käyttötehtävät. 

ICT –asentajalla vastaavasti keskeisiä osaamisalueita ovat tietokonelaitteet ja niiden 

asennus ja konfigurointi sekä asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet. Yhtei-

senä tavoitteena perustutkinnossa on itsenäiseen työhön pystyvä, oma-aloitteinen ja yh-

teistyöhön kykenevä ammattilainen, joka osaa soveltaa osaamistaan työelämän vaihte-

levissa tehtävissä (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009, s. 8 - 9). 

 

Toinen suuri muutos tutkinnon perusteiden uusimisen yhteydessä oli tavoitteiden muut-

tuminen ammattitaitovaatimuksiksi ja arvioinnin muuttuminen näyttöperusteiseksi. Pe-

rustutkintojen perusteissa on määritelty eri tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset 

sekä arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Ammattitaitovaatimukset määrittelevät mitä 

tutkinnon osan ammattiosaaminen sisältää eli mitä pitää osata. Arviointikriteerit vastaa-

vasti kertovat kuinka hyvin osaaminen osataan eli mitkä ovat ammattiosaamisen näytön 

mittarit (Arvioinnin opas 2012, s.8).  

 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa, kuten 

minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon. Perustutkinnot jakaantuvat ammattitaitoa 

täydentäviin ja ammatillisiin tutkinnon osiin. (Ammatillisten perustutkintojen perustei-

den toimeenpano, s. 16 - 17).  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteis-

sa kaikille pakollinen ammatillinen tutkinnon osa on elektroniikan ja ICT:n perustehtä-

vät 30 opintoviikkoa (ov) (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009, s. 24). 

Kyseisestä tutkinnon osasta on sovittu, että sen suoritettuaan opiskelijalla on oikeus 

saada tutkinnon osan osaaminen tunnustettua sähköalan perustutkinnon sähkö- ja auto-

maatiotekniikan perusosaamisen tutkinnon osaksi. Tämä on tietysti jonkin verran vai-

kuttanut Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

määrittämiseen siinä vaiheessa, kun niitä oltiin laatimassa. 
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3.1 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät  

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien ammattitaitovaatimukset ovat vaativat ja yllättä-

vän laaja-alaiset. Niissä yhdistyvät elektroniikka-, ICT- ja sähköasentajien keskeisim-

mät perusosaamisen tiedot ja taidot. Tämä johtuu siitä, että tutkinnon osat Elektronii-

kan- ja ICT:n perustehtävät 30 ov:a ja sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 

ov:a ovat keskenään hyväksi luettavissa eli osaaminen tunnustettavissa. Tämä on sovittu 

molempien perustutkintojen perusteissa. 

 

Perustehtävien ammattitaitovaatimuksissa opiskelijan on tunnettava elektroniikan ra-

kenneosat ja komponentit. Lisäksi hänen on osattava käyttää niiden datatietoja. Hänen 

on tunnettava elektroniikan mittalaitteet ja osattava suorittaa mittauksia. Saavuttaakseen 

riittävän ammattitaidon on hänen lisäksi osattava valmistaa piirilevy ja komponenttilevy 

sekä työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaisesti rakentaa elektroniikkalaite tai sen 

osakokonaisuus. Hänen on osattava käytännössä juottaa erilaisia komponentteja piirile-

vyyn ja myös korjata juotoksia ESD –suojaus huomioiden. Hänen on lisäksi osattava 

mitata virtoja ja jännitteitä (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009, s. 24 -

25). 

 

Edellä mainittujen lisäksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset saavuttanut opiskelija 

osaa sähköiset perussuureet ja niiden matemaattiset riippuvuussuhteet kuten Ohmin ja 

Kirchhoffin lait. Hänen tuntee myös vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet ja 

osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista taajuuden ja amplitudin. Edellä 

mainitun lisäksi opiskelija osaa lukea sähkö- ja verkkoasennuksiin liittyviä piirustuksia 

ja työselostuksia. Lisäksi hänen on osattava kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja 

tietoliikennekalusteita ja kaapeleita. Edellä esitetyn lisäksi tai niistä johtuen on opiskeli-

jan osattava käyttää asennus- ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja sähkötyökaluja (Tieto- 

ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2009, s. 24 - 25). 

 

Jotta ammattitaitovaatimukset eivät loppuisi tutkinnon osassa kesken, on opiskelijan 

osattava kytkeä tietokone verkkoon ja tiedettävä internetin toimintaperiaate sekä IP -

osoitejärjestelmä. Hänen on osattava hakea internetistä dokumentteja ja tietoja, jotka 

liittyvät opintoihin. Käyttöjärjestelmän ja oheislaitteiden asennus tietokoneeseen kuuluu 

myös opiskeltaviin asioihin. Mikrokontrollerin kehitysympäristön perusteet sillä tasolla, 
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että osaa kääntää ja ladata sen avulla ohjelmia kuuluu osattaviin taitoihin. SFS 6002 

mukaisen sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutus on suoritettava hyväksytysti ja lisäk-

si suoritettava tietokoneen käyttäjän A-kortti, tulityö- ja työturvallisuuskortti tai osatta-

va niitä vastaavat tiedot. Tietysti täytyy osata dokumentoida työtehtäviä, toimia kestä-

vän kehityksen periaatteiden mukaisesti, työskenneltävä yritteliäästi ja laatujärjestelmi-

en mukaisesti ja noudatettava työturvallisuusohjeita (Tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinto 2009, s. 24 - 25). 

 

Kaiken kaikkiaan Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osassa on runsaasti 

opiskeltavaa. Opetuksen suunnittelussa onkin opettava huomioon ammattitaitovaati-

mukset sekä, että arvioinnin kohteet, jotka ovat opetussuunnitelman mukaisesti tutkin-

non osan keskeistä sisältöä.  

 

 

3.2 Arviointi 

 

Ammatillisessa koulutuksessa arvioinnin tehtävänä on antaa tietoa opiskelijan osaami-

sesta opiskelijalle itselleen, opettajille, työnantajille sekä mahdollista jatko-opintoihin 

hakeutumista varten. Sen tavoitteena on myös tukea opiskelijan myönteistä minäkuvaa 

sekä kannustaa ja motivoida opiskelijaa saavuttamaan tavoitteet. Arvioinnin avulla tue-

taan myös kasvua ammatti-ihmisenä ja ohjataan opinnoissa eteenpäin. (Tieto- ja tietolii-

kennetekniikan perustutkinto 2009, s. 131). Arvioinnin toteutus on suunniteltava ja 

opiskelijoille on tiedotettavan arvioinnin periaatteista jo ennen opintojen alkua. Arvi-

oinnista annettavan tiedon on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Toteutuksen lisäksi 

myös arvioinnista tiedottaminen on suunniteltava ja yhteiset pelisäännöt luotava. (Opis-

kelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä, s. 5). 

 

Jotta oppimis-opetusprosessin laatu voidaan varmistaa ja opiskelijan mielenkiinto säi-

lyttää, on arvioinnin Atjosen (2005, s.145) oltava ohjaavaa ja motivoivaa. Arvioinnin 

pitäisikin olla kiinteä, aito osa oppimista. Sen tulisi helpottaa sitä ja auttaa luopumaan 

vääristä käsityksistä. Arvioinnin suunnittelussa pitäisikin pohtia ja ottaa kantaa kysy-

myksiin mitä, miksi, miten, kuka ja milloin. (Atjonen 2007, s. 20). Kuviossa 2 on mu-

kaeltu Atjosen arvioinnin kysymykset.  
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Kuvio 3. Arviointiin liittyvät kysymykset 

 

 

Kuvion kolme kysymykset valottavat myös sitä, miksi ammatillisen koulutuksen arvi-

oinnissa on useita eri tasoja. Erilaiset arvioinnit ja arviointimenetelmät vastaavat osal-

taan arviointiin liittyviin kysymyksiin. Opintojen aikana opiskelija arvioi omaa toimin-

taansa, oppimistaan ja osaamistaan. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista ja lopulta 

myös osaamista arvioidaan. Opiskelija myös arvioi muun muassa opetusta ja antaa siitä 

palautetta. Jokaisella arvioinnin osa-alueella on oma tärkeä tehtävänsä ohjata opiskelijan 

kasvua ja kehitystä kohti ammattiosaajaa. 

 

 

 

 

  

MILLOIN? 
harjoitustyön jälkeen 
osajakson aikana 
osajakson lopussa 
tutkinnon osan lo-
pussa 
työssäoppimisen 
aikana 

KUKA? 
opettaja 
opiskelukaveri 
itse 
tuutori 
jne 
 

MIKSI? 
motivoidaan  
arvioidaan  
arvostellaan  
annetaan palautetta 
uudelleen arvioidaan 
korjataan virheitä 
jne 
 

MITEN? 
itsearvioinnilla 
vertaisarvioinnilla 
teoriakokeella 
käytännönkokeella 
näytöllä 
portfoliolla 
jne 

MITÄ? 
Oppimista 
Osaamista 
Edistymistä 
Asennetta  
teoriaa/käytäntöä 
jne 
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Kuvio 4. Oppimisen ja osaamisen arvioinnin ero (Arvioinnin opasta s. 45 mukaellen) 

 

 

 

Edellä esitetyssä kuviossa 4 on kuvattu Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon 

osan oppimisen ja osaamisen arvioinnin eroa. Tutkinnon osan laajuus on 30 opintoviik-

koa ja se on jaettu oppimisen helpottamiseksi pienempiin osajaksoihin, joissa edetään 

perusteista kohti laajempia kokonaisuuksia. Osajakson aikana ja sen lopussa tapahtuva 

arviointi on oppimisen arviointia, jonka avulla opiskelija saa tietää mitä hän osaa ja mitä 

pitäisi vielä oppia. Tutkinnon osassa saavutettava ammattitaito arvioidaan ammat-

tiosaamisen näytöllä asteikolla 1-3, jossa 1 on tyydyttävän taso ja 3 kiitettävän taso. 

(Arvioinnin opas, s. 34, 44 - 45.) 

 

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 

30 ov 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 

 

opetetaan ja opitaan 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 

30 ov 

 
Osaaminen arvioidaan 
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3.2.1 Oppimisen arviointi 

Opintojen aikana opiskelijan oppimista arvioidaan. Oppimisen arviointi on yleensä sa-

nallista arviointia siitä, miten opiskelijan opinnot etenevät ja mihin hänen pitää vielä 

kiinnittää lisää huomiota saavuttaakseen ammattitaitovaatimukset. Opettaja antaa suulli-

sesti palautetta ja arvioi opiskelijan oppimisen edistymistä opintojen aikana, ei vain osa-

jakson tai tutkinnon osan lopuksi. Kirjallisesti arviointi tehdään kunkin oppilaitoksen 

ohjeiden mukaisesti. Tärkeä osa oppimisen arvioinnissa ja palautteen annossa on kan-

nustaa ja motivoida opiskelijaa. Muun muassa osajakson arviointi on oppimisen arvioin-

tia, jonka avulla opiskelija näkee kuinka hän on saavuttanut tutkinnon osan välitavoittei-

ta (Opiskelijan arvioinnin hyviä käytänteitä, s. 12).  

 

Oppimista arvioidaan opintojen jokaisessa vaiheessa ja aikana. Palautetta oppimisen 

etenemisestä voidaan antaa ja annetaan sekä suullisesti, että kirjallisesti (Tieto- ja tieto-

liikennetekniikan perustutkinto 2009 s. 134). Palautekeskustelu voidaan käydä osajak-

son aikana esimerkiksi erilaisten tehtävien ja harjoitustöiden avulla. Sille on varattava 

riittävästi aikaa ja taitoja tulee aina verrata tutkinnon osan tavoitteisiin (Opiskelijan ar-

vioinnin hyviä käytänteitä, s. 14 - 15). Erityisen tärkeää palautteen annossa on ajankoh-

taisuus. Jotta sillä olisi vaikutusta, tulee se antaa välittömästi suorituksen tai harjoitus-

työn yhteydessä, ei vasta pitkän ajan päästä (Atjonen 2007, s. 90). Jatkuvan oppimisesta 

annettavan palautteen avulla tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua oikeaan suuntaan. 

Lisäksi sen avulla tuetaan opiskelijan tapaa arvioida, käsitellä ja hankkia tietoja ja taito-

ja. Oppimisen arviointi on siis ohjaavaa ja kannustavaa ja sen avulla kehitetään myös 

opiskelijan itsearviointitaitoja (Arvioinnin opas s. 34).  

  

Itsearviointitaitojen kehittämisellä on merkittävä rooli oppimisen arvioinnissa, koska 

itsearviointi on keskeinen osa ammattitaitoa. Opiskelijaa on siksi ohjattava ottamaan 

vastaan ja käyttämään muiden antamaa palautetta itsearvioinnissa. Itsearvioinnin avulla 

opiskelija reflektoi toimintaansa ja sen avulla voidaan aktivoida opiskelijaa ottamaan 

vastuuta omasta oppimisesta (Atjonen 2007, s.82).  Arvioinnilla ohjataan opiskelijaa 

tiedostamaan omaa toimintaa ja oppimista verraten sitä muun muassa ammattitaitovaa-

timuksiin. Samalla seurataan opiskelijan opintojen etenemistä. Oppilaitoksissa päätetään 

miten opintojen etenemistä seurataan.  Onko esimerkiksi oppilaitoksen opetussuunni-

telmassa etenemisen esteitä (Arvioinnin opas s. 35). 
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Myös oppimisen arvioinnista kannattaa tehdä etukäteen suunnitelma, jonka laatimiseen 

osallistuvat kaikki tiimin opettajat tai samaa asiakokonaisuutta opettavat opettajat. 

Suunnitelmaa laadittaessa opettajat joutuvat pohtimaan mitä oikeasti pitää ammattitai-

tovaatimusten saavuttamiseksi opettaa ja mikä on opetuksen tarkoitus. On tärkeää, että 

opiskelija saa riittävästi mahdollisuuksia oppia vaadittavat asiat ja oppimisen arvioinnin 

menetelmien tulee tukea opiskelijan motivaatiota oppia. (Opiskelijan arvioinnin hyviä 

käytänteitä, s. 13 - 14.). Motivaatio on tietysti opiskelijan oma sisäinen prosessi, mutta 

esimerkiksi itsearviointiin ohjaamalla opiskelijaa voidaan motivoida myös opiskele-

maan (Lyytinen&Nikkanen 2005, s. 132). 

 

Oppimisen arviointi on siten tärkeä osa oppimista ja se on huomioitava jo opetuksen 

suunnittelussa. Oppimisprosessissa motivoiva ja ohjaava arviointi ja oikea-aikainen 

palaute edesauttavat opiskelijan aktiivisuuden ja yhteistyötahdon säilymistä. Opiskelijan 

motivaation säilyttämiseksi palautetta on saatava muutenkin kuin kirjallisista tuotoksista 

tai vain opettajalta (Atjonen 2005, s. 145). Opetuksen suunnittelussa voidaan pohtia 

miten itsearviointiin ohjataan, sekä miten ja millä ajalla opettaja antaa esimerkiksi suul-

lisesti palautetta oppimisesta ja oppimisprosessista. 

 

3.2.2 Osaamisen arviointi 

Opiskelijan osaaminen arvioidaan jokaisessa tutkinnon osassa ammattiosaamisen näy-

töllä, joko kokonaan tai lähes kokonaan. Näyttö toteutetaan aidossa työelämän ympäris-

tössä aina, kun se on mahdollista. Vaikka näyttö toteutettaisiin oppilaitoksessa, toteute-

taan se tekemällä käytännön työtä. Näytön pitää olla kattava ja siinä pitää pystyä osoit-

tamaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen (Arvioinnin opas 

s. 44 - 45). Koska näyttö pitää toteuttaa tekemällä käytännön työtä, on myös opetuksen 

oltava käytännönläheistä.  Ei voida arvioida käytännön työn kautta ja opettaa pelkkää 

teoriaa. 

 

Ennen näyttöä on varmistettava, että opiskelija hallitsee näyttöön sisältyvät ammattitai-

tovaatimukset riittävän hyvin onnistuakseen näytössä (Ammattiosaamisen näytöt käyt-

töön 2006, s. 19.)  Opiskelijaa ei siis saa päästää näyttöön epäonnistumaan. Tässä tulee 

oppimisen arvioinnin tärkeys esille. Opintojen aikana on myös tästä syystä seurattava ja 

arvioitava opiskelijan edistymistä, jotta voidaan varmistua taitojen karttumisesta.  
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Näytöllä suoritettava osaamisen arviointi toteutetaan neljällä eri arviointikohteella. Näi-

tä ovat työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden hallinta, työn 

perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Arvioinnin koh-

teet on tutkinnon perusteissa jaettu useampaan pienempään arvioinnin kohtaan, joille on 

määritelty kolme eri osaamisen tasoa: tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Arvioinnin 

kohteet osoittavat samalla tutkinnon osan keskeisen sisällön. (Arvioinnin opas s. 38). 

Koska arvioinnin kohteet osoittavat tutkinnon osan keskeisen sisällön, on ne myös 

huomioitava jo opetusta suunniteltaessa. Eli ei lueta vain ammattitaitovaatimuslistaa 

vaan perehdytään jo opetusta suunniteltaessa arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin ja 

suunnitellaan miten ne saavutetaan. 

 

Opetussuunnitelmien perusteissa on taulukoittain koottuna tutkinnon osien arvioinnin 

kohteet ja arviointikriteerit kaikilla kolmella osaamisen tasolla. Taulukossa 1 on kuvattu 

elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan työprosessin hallinnan arvioinnin 

kohteet ja niiden arviointikriteerit. Taulukosta on havaittavissa, että esimerkiksi arvi-

oinnin kohteesta suunnitelmallinen työskentely opiskelija saavuttaa kiitettävän K3 kye-

tessään työskentelemään itsenäisesti ja opiskelijan osaaminen on tasolla tyydyttävän T1, 

kun hän työskentelee ohjattuna suunnitelman mukaan.  

 

 

Taulukko 2. Työprosessin hallinnan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

Ohjattuna työskentelee 
suunnitelman mukaan. 

Työskentelee suunni-
telman mukaan. 

Työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman 
mukaan tai sitä muut-
taen ja soveltaen. 

Työn kokonaisuu-
den hallinta 

Osaa suorittaa työko-
konaisuuksia henkilö-
kohtaisen ohjauksen 
avulla. 

Hallitsee työkokonai-
suuden, mutta tarvit-
see ohjausta. 

Hallitsee työkokonai-
suuden ja kykenee 
työskentelemään itse-
näisesti ja laadukkaasti. 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

Toimii annettujen oh-
jeiden mukaisesti, 
kysyy tarvittaessa neu-
voja. 

Työskentelee pää-
osin oma-aloitteisesti, 
taloudellisesti ja jou-
tuisasti. 

Työskentelee oma-
aloitteisesti, taloudelli-
sesti ja joutuisasti. 

 

 

Vaikka edellä esitetyssä taulukossa 2 on vain osa arvioinnin kohteista, voi siitä jo havai-

ta kuinka moninaisia arvioitavia osia näyttöön liittyy. Liitteessä 1 on Elektroniikan ja 
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ICT:n perustehtävien kaikki arviointi kohteet ja arviointikriteerit. Kuten niissä näkyy, 

toinen arvioitava kokonaisuus on työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden hallinta, joka 

jakaantuu kahdeksaan eri arvioinnin kohteeseen. Työn perustana oleva tiedon hallinta 

jakaantuu viiteen arvioitavaan kohteeseen ja neljän elinikäisen oppimisen avaintaidot 

kolmeen kohteeseen. Tästä seuraa väistämättä, että opiskelun aikana tehtävä oppimisen 

arviointi on tärkeää. Arvioinnin kohteet on myös huomioitava jo opetusta suunniteltaes-

sa. 
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4 KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Usein erilaisissa opinnäytetöissä ja kehittämistehtävissä käytetään joko määrällisen tai 

laadullisen tutkimuksen tuloksia kehittämisen pohjana. Tällöin iso osa työstä voi olla 

tutkimuksen laatiminen, tekeminen ja tulosten analysointi. Koska minulla on pitkä ko-

kemus opettajana ja olen lähes koko työurani ollut samassa tiimissä, en lähtenyt teke-

mään tutkimusta. Olen määritellyt tutkimuskysymykset ja sitä kautta kehittämisen koh-

teet käyttäen omaa kokemustani opettajana ja tiimini jäsenten asiantuntemusta. Erityi-

sesti kehittämisen kohteet on mietitty yhdessä tiimin kanssa. Poweritiimi on sen verran 

pieni, että keskustelujen kautta nousi riittävällä tarkkuudella kehittämisen kohteet esille. 

 

 

4.1 Poweritiimi 

 

Poweritiimi on avoin ja vuorovaikutukseen kykenevä tiimi. Tiimissä on huomattu, että 

yhdessä tekemällä voidaan paremmin vastata jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Tiimi 

toimii hyvin ja puhaltaa yhteen hiileen. Kuten teoriaosassa on kerrottu (s. 11-13) tiimi 

kehittyy ja oppii yhteisin ponnistuksin ja tavoitteiden saavuttamista arvioiden. Poweri-

tiimi on tässä jo pitkällä. Useamman vuoden ajan olemme tehneet yhteisesti asioita, 

muun muassa näyttö on yhdessä suunniteltu ja tehty.  

 

Vaikka tiimissä käydään avointa keskustelua, henki on hyvä ja halu opetuksen kehittä-

miseen on suuri, on tiimillä vielä paljon kehitettävää. Syy siihen, ettei Poweritiimi ole 

vieläkin pidemmällä, on arjen jatkuva kiire. Kiire ja arjen päivittäisistä haasteista sel-

viäminen vaikeuttaa yhteistä tekemistä. Tiimi on toimiva ja aktiivinen ja pyrkii kehittä-

mään toimintaansa jatkuvasti muun muassa tämän opinnäytetyön avulla. Jäseniä luku-

vuonna 2012 - 2013 oli tiimissä 6 ja lukuvuonna 2013 - 2014 5.  

 

 

4.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän opinnäytetyön aihe tiimin toiminnan kehittämisestä nousi esiin tiimin yhteisissä 

viikottaisissa palavereissa. Aiheesta keskusteltiin useaan otteeseen ja tiimin opettajat 

olivat samaa mieltä siitä, että arjen toimintaan tarvitaan helpotusta.  
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Alkuperäinen tavoite ja ajatus opinnäytetyössäni oli Poweritiimin toiminnan kehittämi-

nen siten, että tiimin opettajien arki työssä olisi jouhevaa ja selkeää. Koko tiimi halusi 

konkreettisia käytännön asioiden kehittämistä, jotka vähentäisivät jokapäiväisessä työs-

sä ns. turhaa juoksemista. Lisäksi koko tiimi oli sitä mieltä, että meillä täytyy olla sel-

keitä yhteisiä mittareita, joilla opiskelijoita arvioidaan. Haluttiin varmistaa kaikille 

opiskelijoille yhtenäiset käytännöt, riippumatta siitä kuka opettaja ryhmää/opiskelijaa 

opettaa.  

 

Jo aiempina nykyisen opetussuunnitelman voimassaolovuosina on tiimissä suunniteltu 

yhteinen koko 30 opintoviikon tutkinnonosan kattava näyttö, jonka arviointi on mahdol-

lisimman perusteellisesti yhtenäistetty perusteiden arviointikriteereitä hyväksikäyttäen. 

Tällä onkin taattu tutkinnonosan osaamisen arvioinnin yhtenäisyys ja samanarvoisuus. 

Ongelmaksi aiempina vuosina nousi näyttöön pääsy. Poweritiimin opettajilla oli erilai-

sia näkemyksiä siitä, milloin opiskelija on osoittanut saavuttaneensa tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimusten mukaiset tavoitteet sillä tasolla, että hänet voi päästää näyt-

töön.  

 

Edellä esitetyistä seikoista nousi kehittämistyöni keskeisiksi tutkimusongelmiksi:  

 

1. Miten Poweritiimin arkea helpotetaan? 

2. Miten varmistetaan opiskelijoiden samanarvoisuus? 

 

Maaliskuun loppupuolella 2013 koulutusjohtaja määräsi, että Poweritiimin on siirryttä-

vä moduulimaiseen opetukseen elokuun alusta. Reunaehtoina hän määräsi, että jokainen 

moduuli eli osajakso on 4 ov:n laajuinen ja että yksittäinen moduuli toteutetaan koko-

naisuudessaan yhden opetusjakson aikana. OSAO:lla on käytössä viiden jakson jakso-

järjestelmä, joten yhden opetusjakson aikana on opetusta kahdeksan opintoviikkoa. Täs-

tä seuraa, että ammatillisia osajaksoja mahtuu yhteen opetusjaksoon 2. Toisaalta voi 

opetusjaksossa olla neljä ammattitaitoa täydentävää opintoviikkoa ja yksi ammatillinen 

moduuli.    

 

Määräys neljän opintoviikon moduuleihin siirtymisestä aiheutti tähän opinnäytetyöhön 

uusia kehittämistarpeita. Aiemmin ja vielä lukuvuonna 2012 - 2013 elektroniikan ja 

ICT:n perustehtävien tutkinnonosan osajaksot olivat viiden opintoviikon laajuisia. Nyt 
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jouduimme siirtymään seitsemään 4 ov:n ja lisäksi yhteen 2 ov:n laajuiseen moduuliin 

eli osajaksoon. Tästä seurasi tutkinnon osan sisältöjen uudelleen jakaminen ja opetuksen 

suunnittelu sai kehittämistyössäni alkuperäistä suuremman painoarvon. Aiempien kehit-

tämiskohteiden lisäksi esiin nousi uusia ratkaistavia tutkimusongelmia: 

 

3. Miten jaetaan järkeviin opetuskokonaisuuksiin tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimukset? 

4. Miten toteutetaan uudessa moduloinnissa aiemmin sovitut kehittämisen kohteet?  
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5 TOTEUTUS 

 

Koska keskusteluissa nousi arjen helpottaminen yhdeksi isoksi teemaksi opinnäytetyöl-

leni, mietimme mitä se tarkoittaa. Mitkä olivat ne tärkeimmät kehittämisen paikat, jo-

hon tällä työllä tartutaan. Keskustelujen edetessä suurimmiksi tarpeiksi nousi yhteinen 

materiaalipankki, yhteiset perusharjoitukset ja työkokeet, sekä näyttöön pääsyyn yhte-

näinen käytäntö ja tiimin yhteiset pelisäännöt. Ongelmana edellä lueteltujen asioiden 

kehittämisessä on aiemmin ollut arjessa jatkuva kiire ja ajan puute.  

 

Koska moduulien suunnittelu tuli uutena lisänä opinnäytetyöhön, päätin keskittyä siihen 

ja jo sovittuihin arkea helpottaviin ja opiskelijoiden samanarvoisuutta lisääviin kehittä-

misen kohteisiin. Näitä ovat: moduulit eli osajaksot, pakolliset harjoitukset, yhteiset 

työkokeet ja yhteinen selkeä materiaalipankki. Pakollisiin harjoituksiin liittyy niiden 

”salkuttaminen” valmiiksi ja myös työkokeet on ”salkutettu”. Edellä mainittujen lisäksi 

halusin laatia tiimille uuden opettajan perehdytyssuunnitelman, koska meillä on niin 

paljon yhteisesti sovittuja asioita. Lisäksi tiimin toiminnan kannalta on hyvä, että uusi 

opettaja perehdytetään tiimin pelisääntöihin ja toimintatapoihin alusta asti.  

 

 

5.1 Moduulit eli osajaksot 

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten (s. 15 -

16) jakaminen uudelleen moduuleihin vastaa tietysti tutkimuskysymykseen 3: Miten 

jaetaan järkeviin opetuskokonaisuuksiin tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset? Mo-

duulien eli osajaksojen sisältöjä mietittäessä päätettiin jo alkuvaiheessa lopettaa elektro-

niikan ja sähkötekniikan erottelu. Sähkötekniikan ja elektroniikan opettaminen erikseen 

on peruja vanhasta sähköalan perustutkinnosta, jolloin nykyisiä tutkinnonosia vastaavat 

kokonaisuudet oli paloiteltu hyvin pieniin, jopa 1 ov:n laajuisiin kursseihin. Nykyään 

tavoitteena on opettaa kokonaisuuksia ja silläkin perusteella elektroniikan ja sähkötek-

niikan yhdistäminen on perusteltua.  

 

Toinen päätös heti alkuvaiheessa oli puolikkaan 2 ov:n laajuisen moduulin valitseminen 

korttikoulutuksia varten. Kuten elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan  

ammattitaitovaatimuksiin (s. 15 - 16) on kirjattu alan opiskelijoiden on hallittava työ-

turvallisuus, tulityö- ,sähkötyöturvallisuus ja ensiapu. Vaikka turvallisuuskorttikoulu-
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tukset ovat normaalisti, esimerkiksi aikuisille koulutettuna, laajuudeltaan 8 tunnin kou-

lutuspäiviä, on näiden neljän opetukseen varattu kahden opintoviikon laajuinen Turval-

lisuus –moduuli. Nuorilta puuttuu ammattitaitoa ja työkokemusta, jonka vuoksi kortti-

koulutuksiin on hyvä käyttää hiukan enemmän aikaa.  

 

Loppujen seitsemän moduulin sisältöjä hioinkin hiukan pidemmän aikaa aina välillä 

konsultoiden tiimin muita jäseniä. Moduulien suunnitellussa ei pelkkä ammattitaitovaa-

timusten jakaminen eri moduuleihin tietysti riitä. Oli myös ratkaistava missä tilassa mo-

duulia voidaan opettaa ja millaisia rajoituksia on moduulien opetusjärjestyksessä. On-

han ilmiselvää, että tietyt perusasiat on opittava ensin ennen kuin voidaan opiskella uut-

ta asiaa. Lisäksi yksikön ATTO- aineiden opettamisen ajoitus asetti tiettyjä rajoituksia 

moduulien ajoitukseen.  

 

Yhteistä jokaiselle moduulille on sen hyväksytysti suorittaminen eli OS -merkinnän 

saaminen. Saadakseen OS -merkinnän on opiskelijan osallistuttava aktiivisesti opiske-

luun, tehtävä vähintään moduuliin liittyvät pakolliset oppimistehtävät ja suoritettava 

hyväksytysti moduulin työkoe. Tällä saamme varmistettua, että jokainen opiskelija, 

jonka päästämme näyttöön osaa vähintäänkin keskeiset ammattitaitovaatimukset tyydyt-

tävällä tasolla. Lisäksi eri ryhmien opiskelijat ovat osajakson arvioinnissa ja sitä kautta 

näyttöön pääsyssä mahdollisimman samanarvoisessa asemassa. Jokaiseen osajaksoon 

kuuluu myös opiskelijan itse arviointi ja opettajan Wilmaan kirjaama sanallinen oppi-

misen arviointi. 

 

5.1.1 Moduulien sisällöt 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 30 ov tutkinnon osa on lukuvuoden 2013 alusta 

jaettu 7,5 moduuliin eli osajaksoon. Moduulit on nimetty mahdollisimman kuvaavilla 

nimillä ja sisällöt on suunniteltu siten, että tutkinnon osan kaikki ammattitaitovaatimuk-

set ja keskeiset asiat tulee opiskeltua osajaksojen aikana. Jokaisessa moduulissa oppimi-

sessa painottuu käytännönläheinen tekeminen. Koska tutkinnon osan arviointi toteute-

taan käytännön työnä (s. 19 - 22) on myös opetuksen oltava käytännön läheistä. Teoriaa 

tietysti pakostakin on, mutta kuitenkin tehdään paljon käytännön harjoitteita, joiden 

kautta opitaan ymmärtämään myös teoriaa. Opiskelun tukena käytetään Timo Haikon 

Analoginen elektroniikka kirjaa, opettajan tuottamaa materiaalia ja tiimin yhteistä mate-
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riaalia. Poweritiimin yhteistä materiaalia ovat esimerkiksi pakolliset harjoitustyöt ja 

moduulien työkokeet. 

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät tutkinnon osan osajaksot ovat: 

 

M1, Elektroniikan perusteet 4 ov 

Ensimmäisessä ammatillisessa moduulissa eli osajaksossa luodaan perustaa sivulla 15 -

16 esiteltyjen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi. Elektroniikan perusteissa opis-

kelija tutustuu mm. vastuksiin ja niihin liittyviin laskuihin ja mittauksiin. Myös muita 

elektroniikan peruskomponentteja ja niiden toimintaa opiskellaan. Opetellaan niiden 

piirrosmerkit, toiminta ja tehdään erilaisia kytkentöjä. Opiskelija oppii myös käyttä-

mään komponenttien datatietoja. Samalla, kun tutustutaan vastuksiin ja niiden eri kyt-

kentöihin, opetellaan perussuureet ja sitä kautta Ohmin ja Kirchhoffin lait ja lasketaan 

niihin liittyviä laskuja. Perussuureita: virtaa, jännitettä ja resistanssia opetellaan mittaa-

maan yleismittarilla. Kun tehdään kytkentöjä, opitaan samalla juottamaan komponentte-

ja piirilevyyn. Ja lopuksi vielä dokumentoidaan harjoitustöitä.  

 

Elektroniikan perusteissa tehdään pakollisia harjoitustöitä kuusi: juotos-, mittaus-, 

Kircchhoffin virta- ja jännitelaki-, säätövastus-, ledin etuvastus ja kiertokytkin- ja seka-

kytkentäharjoitukset. Pääsääntöisesti jokaiseen pakolliseen harjoitukseen liittyy lyhyt 

kysymyssetti, jonka avulla kerrataan teoriaa ja opitaan hakemaan tietoa, niin kirjasta 

kuin netistäkin. Aina harjoitukseen kuuluu käytännönosuus, jossa opitaan lukemaan 

kytkentäkuvaa, juottamaan tekemään kytkentäkuvan perusteella kytkentä ja tietysti mit-

taamaan. Ja ihan vahingossa jopa teoria tulee harjoituksen kautta kerrattua. Elektronii-

kan perusteiden opetusjaksosuunnitelma on liitteessä 1. 

 

M2, Elektroniikka 4 ov 

Elektroniikka moduuli tulee loogisena jatkumona elektroniikan perusteet osajakson jäl-

keen. Osajakson käytyään opiskelijan tuntee lisää elektroniikan peruskomponentteja 

kuten diodi, led, ja transistori ja tietää eri komponenttien sähköisen toiminnan ja lisäksi 

osaa lukea komponenttien datatietoja. Juottamista harjoitellaan moduulissa lisää ja 

opiskelija oppii korjaamaan juotoksia ESD -suojauksen huomioiden. Myös yleismittarin 

käyttöä harjoitellaan edelleen ja opiskelija osaa osajakson jälkeen yleismittaria hyväksi-

käyttäen mitata diodin ja transistorin toimintakunnon. Oskilloskooppiin ja funk-

tiogeneraattoriinkin perehdytään tässä osajaksossa ja oskilloskoopilla opetellaan mit-

taamaan taajuus ja amplitudi. Lisäksi opiskellaan vaihtosähkön perusteita. Pakollisia 
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harjoitustehtäviä on myös elektroniikan osajaksossa 6. Esimerkiksi harjoitustöitä ovat 

diodin ominaiskäyrän mittaaminen, tasasuuntaus ja transistorikytkimenä ja transistori-

vahvistin. Jokaisessa harjoituksessa on sanallisia kysymyksiä käytännön lisäksi. 

 

M3, Digitaalitekniikan perusteet 4 ov 

Kolmannessa ammatillisessa moduulissa keskitytään digitaalitekniikan perusteisiin. 

Osajakson aikana opiskellaan keskeiset digitaalitekniikan lukujärjestelmät kuten binää-

ri- ja heksalukujärjestelmät. Perehdytään perusporttipiireihin, laskureihin ja esimerkiksi 

seven segmenttinäyttöön. Tutustutaan mikrokontrollerin toimintaan ja sen ohjelmointiin 

vuokaaviopohjaisen Flowcoden alulla. Opitaan tekemään Flowcodella yksinkertaisia 

ohjelmia ja lataamaan niitä mikrokontrolleriin. Osajaksoon sisältyy käytännön harjoi-

tuksia ja teoriaopetusta sopivasti lomittain. 

 

M4, ICT:n perusteet 4 ov 

ICT:n perusteissa opiskellaan tietokoneen käyttäjän A-ajokorttiin vaadittavat asiat vaik-

ka itse A- korttia ei suoriteta. Moduulissa harjoitellaan ryhmätyötaitoja tekemällä ja 

esittämää tietokoneeseen liittyvä ryhmätyö. Lisäksi opetellaan käyttämään Multisim -

ohjelmaa, joka on elektroniikan simulointiin ja myös piirilevynsuunnitteluun soveltuva 

ohjelma. Me käytämme sitä pääsääntöisesti kytkentöjen simuloimiseen, jolloin erilais-

ten komponenttien ja kytkentöjen toiminnan ymmärtäminen vahvistuu.  

 

M5, Elektroniikan peruskytkennät 4 ov 

Peruskytkennöissä tutustutaan piirilevyn valmistamiseen joko syövyttämällä tai jyrsi-

mällä. Elektroniikan erilaisia komponentteja ja kytkentöjä opiskellaan lisää ja syvenne-

tään vaihtosähköosaamista. Tässä vaiheessa opiskelijan itsenäinen työskentely ja osaa-

minen pitäisi olla jo pidemmällä. Hän oppii työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukai-

sesti rakentamaan elektroniikkalaitteen tai sen osan ja harjoittelee lisää laitteen virtojen 

ja jännitteiden mittaamista. Hän tuntee jo ja syventää osaamistaan elektroniikan mitta-

laitteista ja niillä mittaamisesta. Tavoite on, että opiskelija työskentelisi yritteliäästi ja 

laatujärjestelmien mukaisesti ja tietysti noudattaa työturvallisuusohjeita. Työtehtävien 

dokumentoinnin osaaminen vahvistuu moduulin aikana. 

 

M6, Asennustekniikka 4 ov 

Asennustekniikassa opiskelija oppii käyttämään elektroniikassa käytettävien työkalujen 

lisäksi asennus- ja kytkentätöissä tarvittavia sähkötyökaluja. Hän oppii lukemaan sähkö- 

ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työselostuksia ja kytke-
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mään kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja tietoliikennekalusteita sekä kaapeleita. Osajak-

solla harjoitellaan esimerkiksi mitoittamista ja kierteidentekoa. Lisäksi opetellaan käyt-

tämään työkaluja. Harjoitustöinä tehdään muun muassa valaistus- ja kontaktorikytkentö-

jä sekä asennusmittauksia. Opiskelijaa ohjataan työskentelemään yritteliäästi ja laatujär-

jestelmien mukaisesti sekä noudattamaan työturvallisuusohjeita. Lisäksi ohjataan toi-

mimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. 

 

M7, Turvallisuus 2 ov 

Turvallisuusmoduulin sisältö on lyhyt. Moduulissa opiskelija opiskelee ja suorittaa hy-

väksytysti työturvallisuus, tulityö- ja sähkötyöturvallisuuskortit sekä opiskelee en-

siavusta ensiapukorttia vastaavat tiedot ja taidot. Moduuli on hyväksytysti suoritettu, 

kun edellä mainitut asiat on hyväksytty. 

 

M8, Projektityö ja näyttö 4 ov 

Koko Elektroniikan ja ICT:n tutkinnon osan opiskelu huipentuu Projektityö ja näyttö 

moduuliin. Moduulin alussa opiskelija valitsee muutamasta tarjotusta projektityövaih-

toehdosta mieleisensä, suunnittelee aikataulun ja toteutuksen ja tietysti rakentaa ja do-

kumentoi laitteen. Näin hän vahvistaa osaamistaan elektronisen laitteen toiminnan ym-

märtämisessä, rakentamisessa ja dokumentoinnissa. Lisäksi opiskelijan itseohjautuvuus, 

oman toiminnan suunnittelu ja tiedonhakutaidot kehittyvät. Projektityön avulla kertau-

tuu myös tutkinnon osan sisällöt näyttöä varten. Loppuosa moduulista menee tutkinnon 

osan näytön suorittamiseen, jonka avulla arvioidaan opiskelijan osaaminen ammattitai-

tovaatimusten ja arviointikriteereiden avulla. 

 

5.1.2 Moduulien ajoitus 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan laajuus on 30 ov:a ja se opiskel-

laan kokonaan ensimmäisen vuoden aikana. Koska lukuvuoteen mahtuu kuitenkin 40 

ov:ta opintoja, on loput 10 ov:a ATTO- aineita. Yhdessä jaksossa voi 5. jakso järjestel-

mässä opiskella 8 ov:a. Näin on mahdollista saman jakson aikana opiskella sekä amma-

tillisia, että ATTO- aineita. Eikä ATTO- aineiden opiskelu käy opiskelijalle liian ras-

kaaksi, kuten voisi käydä, jos ATTO- aineilla olisi oma jakso kuten Tavastian mallissa 

s. 10-11. Meillä ATTO- aineet jakautuvat jokaisella aloittavalla ryhmällä kolmelle ope-

tusjaksolle, joista kahdessa on neljä ov:a ATTO- aineita ja yhdessä kaksi ov:a. Kahden 
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ov:n ATTO- jakson kanssa on samaan aikaan ammatillinen kahden ov:n Turvallisuus-

moduuli ja yksi neljän ov:n ammatillinen moduuli.  

 

Kuten oppilaitoksissa yleensäkin on ATTO- aineiden sijoittelu ensimmäisten päätettävi-

en asioiden joukossa lukuvuoden opetusta suunniteltaessa, niin myös ammatillisten mo-

duulien ajoituksessa. ATTO- aineiden ajoitus tuli koulutusjohtajan kautta ylhäältä an-

nettuna. Koska ATTO- aineiden opettajat opettavat koko yksikön opiskelijoita, on nii-

den ajoitus suunniteltava koko yksikön laajuisesti. Toinen ATTO- aineiden ajoitukseen 

vaikuttava seikka on ATTO- valinnaiset, jotka täytyy yksikön opiskelijoilla olla yhtä 

aikaa. Näin he voivat valita haluamansa valinnaiskurssin. Nämä seikat aiheuttavat sen, 

että ammatillisia opintoja ei voi vapaasti sijoittaa parhaalla mahdollisella tavalla. AT-

TO- aineet sijoitetaan ensin ja ammatilliset opinnot sovitetaan vapaisiin ajankohtiin. 

 

Liitteessä 2 on kuvattu suunnittelemani ammatillisten moduulien sijoittelu. Olen käyttä-

nyt taulukoinnissa apuna kriittisillä moduuleilla eri värejä, jotta sijoittelun suunnittelu 

onnistuisi helpommin. ATOt ovat keltaisella ja ne ovat pääosin ylhäältä annettuna pai-

kallaan sekä opetusjaksossa, että aikaikkunassa. Muut kriittiset värit liittyvät joko tilaan 

tai rajalliseen opettajaresurssiin. Esimerkiksi ICT:hen ja asennustekniikkaan on kum-

paankin vai yksi tila käytössä, joten niitä voi olla korkeintaan kahdella ryhmällä samas-

sa opetusjaksossa.  

 

 

 

Kuva 2. MYtlpt13C -ryhmän moduulien ajoitus lukuvuonna 2013 - 2014 

 

 

Kuvasta kaksi on nähtävissä kuinka kolme suoraan elektroniikkaan liittyvää moduulia 

on ajallisesti järjestyksessä: Elektroniikan perusteet, elektroniikka ja elektroniikan pe-

ruskytkennät. Lisäksi perusperiaatteena on ollut, että ainakin elektroniikan perusteet on 

aina ennen digitaalitekniikan perusteita ja itsestään selvästi projektityö ja näyttö moduu-
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li on viimeisessä jaksossa. Toisaalta taas asennustekniikka ja ICT:n perusteet voivat olla 

missä tahansa kohdassa. Turvallisuusmoduulin olisivat tiimin opettajat itseni mukaan 

lukien halunneet mahdollisimman myöhään, mutta se on sidottu ATTO- aineiden ajoi-

tukseen. Siitä seurasi, että eri luokilla ainakin lukuvuonna 2013 - 2014 on turvallisuus-

moduuli joko jaksossa kaksi tai jaksossa kolme. 

 

Kuvassa 2 näkyy myös kuinka eri moduulit on jaksojen lisäksi sijoitettu kussakin jak-

sossa joko aikaikkunaan A tai aikaikkunaan B. Aikaikkunat liittyvät suoraan lukujärjes-

tyksen laadintaan. Kuvassa 3 näkyy miten tunnit sijoittuvat viikolle riippuen siitä kum-

paan aikaikkunaan ne on sijoiteltu. Esimerkiksi, kuten kuvasta 2 on nähtävissä, 13C 

ryhmän moduuli 1 Elektroniikan perusteet on sijoitettu ensimmäiselle jaksolle aikaik-

kunaan B. Opetustilana kyseisessä moduulissa on A311 ja opettajana Nausk eli Nauska-

Vaara. Siitä seuraa kuvan 3 mukaisesti, että tunnit ovat maanantaisin klo 10 - 16, keski-

viikkoisin kello 8 - 14 ja perjantaisin kello 10 - 13. Kun jokainen moduuli on näin aika-

taulutettu koko lukuvuodeksi valmiiksi, helpottuu lukujärjetyksen laadinta huomattavas-

ti. Onhan jo valmiiksi mietitty aihe, aika, paikka ja opettaja. 

 

 

 

Kuva 3. Aikaikkunoiden tunnit sijoiteltuna lukujärjestykseen. 

 

 

5.2 Pakolliset harjoitukset 

 

Koska meillä on monta rinnakkaista luokkaa, jotka opiskelevat kaikki saman tutkinnon 

osan sovimme, että jokaiseen osajaksoon määritellään pakolliset tehtävät. Päädyimme 

yhteisesti sovittuihin pakollisiin harjoitustehtäviin siksi, että halusimme tällä tavalla 

varmistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden. Nyt jokaisella opiskelijalla on samat kri-
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teerit siitä milloin osajakso on hyväksytysti suoritettu. Tiimin yhteisten pakollisten har-

joitusten avulla vastataan osaltaan kysymyksiin: 1. Miten Poweritiimin arkea helpote-

taan? 2. Miten varmistetaan opiskelijoiden samanarvoisuus? Lisäksi vastataan osaltaan 

kysymykseen: 4.Miten toteutetaan uudessa moduloinnissa aiemmin sovitut kehittämisen 

kohteet?  

 

Voisi ajatella, että yhteiset työkokeet riittävät varmistamaan yhdenvertaisuuden, mutta 

emme halunneet tehdä työkokeista liian laajoja. Näyttö on varsinainen arviointitilaisuus, 

joten yhteiset harjoitukset ja työkokeet yhdessä varmistavat vain opiskelijoiden mahdol-

lisuuden oppia riittävästi.  Lisäksi yhteisesti sovituilla pakollisilla harjoitustöillä varmis-

tetaan, että eri ryhmien opiskelijoilla on sama pohja. Jokainen opettaja käyttää omaa 

ammattitaitoaan täydentäessään osajakson teoria- ja harjoitusosuuksia osajakson tavoit-

teiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi. Emme halunneet liikaa sitoa opetta-

jan käsiä. Toisaalta yhteiset harjoitukset helpottavat myös mahdollisen sijaisopettajan 

työtä yllättävien poissaolojen sattuessa. 

 

Kaikki yhteiset harjoitukset on ”salkutettu”, jotta opettajan arki helpottuisi vielä lisää. 

Kuvassa 4 näkyy Elektroniikan perusteet moduulin komponenttisalkut. Kuten kuvasta 

näkyy salkut ovat omassa telineessään. Jokaisessa Poweritiimin käytössä olevassa työ-

salissa on kyseiset salkut. Näin on helppo aloittaa harjoituksen tekeminen, kun kom-

ponentit on heti saatavilla. Opettajan resurssit vapautuvat opetuksen suunnitteluun ja 

kehittämiseen, kun perusasiat ja välineet ovat kunnossa. 

 

 

Kuva 4. Elektroniikan perusteet moduulin komponenttisalkut 
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Harjoituksissa on pääsääntöisesti ensin muutama teoriakysymys, jotka tehtyään opiske-

lija siirtyy käytännönosuuteen. Liitteessä 4 on esimerkki Elektroniikkamoduulin harjoi-

tuksesta 4. Tasasuuntaus. Siitä näkyy kuinka harjoitustehtävä etenee. Ensin muutama 

orientoiva teoriakysymys, sitten pala kerrallaan tietoa ja osaamista rakennetaan harjoi-

tuksen kautta aiemman tiedon päälle. Opiskelijat etenevät harjoituksessa omaan tahtiin-

sa opettajan tukiessa ja ohjatessa sen verran kuin opiskelija yksilöllisesti tarvitsee. Osa 

kykenee itsenäisempään oppimiseen ja osa vaatii enemmän opettajan ohjausta. 

 

Tiimin yhteisillä pakollisissa harjoituksissa on yleensä myös opiskelijan itsearvioinnin 

avuksi pari kysymystä. Näillä kysymyksillä johdatetaan opiskelijaa vähitellen pohti-

maan omaa toimintaansa ja ottamaan vastuuta oppimisestaan. Lisäksi harjoituksia simu-

loidaan multisim -ohjelmalla ja näin opiskelija saa kertausta harjoitustehtävän aihee-

seen. Osasta töistä myös tehdään dokumentti, jossa käsitellään teoriaa, mittauksia ja 

aina myös pohditaan omaa onnistumista harjoituksen eri osissa.  

 

 

5.3 Yhteinen materiaalipankki 

 

Vuosien varrella tiimin yhteiseen kansioon on kertynyt lukematon määrä harjoitustehtä-

viä ja kokeita. Kyseistä kansiota ei ole rakennettu suunnitelmallisesti vaan sinne on teh-

ty alikansioita aina tarpeen mukaan. Osajaksojen nimien muuttuessa on vain lisätty uu-

sia kansioita, joihin eri opettajat omat mielensä mukaan lisänneet tehtäviä, kokeita ja 

harjoituksia. Siksi kansio on tällä hetkellä täynnä niin paljon kaikenlaista, että oli hel-

pompi päätyä koostamaan kokonaan uusi yhteinen materiaalipankki, jossa on vain uu-

siin moduuleihin liittyvää materiaalia. Yhteinen materiaalipankki vastaa ensisijaisesti 

tutkimuskysymykseen: 1. Miten Poweritiimin arkea helpotetaan? 

 

Pohdimme yhdessä mihin materiaalipankki rakennetaan. Nykyiseen y: asemaan emme 

halunneet sitä koostaa, koska y:asemalle emme pääse kotoa kiinni. Halusimme ehdot-

tomasti, että pystymme myös kotoa käsin katsomaan mitä yhteistä olemme osajaksoon 

suunnitelleet. Näin tulevien oppituntien suunnittelu helpottuu. Päädyimme rakentamaan 

Moodleen Poweritiimin oman alustan, johon on kerätty moduuleittain pakolliset harjoi-

tukset, mahdolliset lisäharjoitukset ja työkokeet. Lisäksi sieltä löytyy jokaiselle moduu-

lille eli osajaksolle opetusjaksosuunnitelma. Olemme yhteisesti sopineet, että mood-

lealustalle lisätään harkiten uutta materiaalia, ettei se paisu hallitsemattomasti.  
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Kuvassa 5 on näkymä osaan Poweritiimin materiaalipankista. Esimerkkinä Elektronii-

kan perusteiden moduuli, jossa ihan aluksi on OSAOn viralliselle opetusjaksosuunni-

telma-lomakkeelle tehty opetusjaksosuunnitelma. Jakson alussa opettajan on helppo 

avata se ja päivittää omalle ryhmälleen sopivaksi. Sen jälkeen tulevat pakolliset harjoi-

tukset ja jakso työkoe. Lopussa on vielä muutama lisäharjoitus. Lisäharjoituksia voi-

daan lisätä yhteisesti sopimalla. 

 

 

 

Kuva 5. Näkymä Poweritiimin materiaalipankkiin 
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5.4 Työkokeet 

 

Yhteisten työkokeiden luominen on ollut tiimissäni ensimmäinen askel kohti yhteisiä 

mittareita näyttöön pääsemiseksi. Myös niiden avulla lisätään opiskelijoiden samanar-

voisuutta ja vastataan osaltaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Miten Poweritiimin 

arkea helpotetaan? 2. Miten varmistetaan opiskelijoiden samanarvoisuus? ja 3. Miten 

toteutetaan uudessa moduloinnissa aiemmin sovitut kehittämisen kohteet? Sovimme jo 

heti elokuun alussa 2012, että järjestämme jokaisen opetusjakson lopussa työkokeen. 

Koska näyttö on perinteisesti toteutettu viimeisen eli viidennen jakson loppupuolella 

tarvitsimme neljälle jaksolle työkokeen. Samalla kun sovimme työkokeista, sovimme, 

että ne on kaikki läpäistävä päästäkseen näyttöön. Lukuvuonna 2012 - 2013 työkokeita 

suunniteltiin ja toteutettiin neljä. Yksi jokaista opetusjaksoa kohden paitsi viimeisessä 

jaksossa ei ollut enää työkoetta vaan koko tutkinnon osan kattava näyttö. 

 

Työkokeet ovat yhteisesti sovittuja maksimissaan päivän kestäviä kokeita, joihin luku-

vuonna 2012 - 2013 kuului lyhyt teoriaosuus ja käytännönosuus. Työkokeilla on kaksi 

funktiota, ensiksi niillä harjaannutetaan opiskelija pikkuhiljaa näyttöä varten ja toiseksi 

niillä mitataan opiskelijan osaamista. Työkokeiden aikana opiskelijan on ratkaistava 

oikein ja hyväksytettävä opettajalla aina edellinen vaihe ennekuin hän saa siirtyä seu-

raavaa. Halusimme, että jokainen kohta on ratkaista oikein ennen seuraavaan siirtymis-

tä, koska työkoe on yksi oppimistilanne muiden joukossa. Usein työkoe on erittäin hyvä 

oppimistilanne, koska siinä opiskelijat keskittyvät pääsääntöisesti paremmin kuin nor-

maalissa luokkatilanteessa. Opettajalta voi kysyä neuvoa ihan niin kuin nuorten näytös-

säkin ja työkokeessa pyritään toimimaan samoilla periaatteilla kuin näytössä.  

 

Lukuvuodelle 2013 - 2014 on sovittu pidettäväksi yhteiset työkokeet jokaista osajaksoa 

eli moduulia kohti. Turvallisuusmoduulissa työkokeen korvaa suoritettavat korttikokeet. 

Projektityö ja näyttö -moduulissa on saatava projektityö valmiiksi ennen näyttöä. Eli 

varsinaisia työkokeita on nyt kuusi. Osa moduulien työkokeista on samoja, joita käy-

timme jo edellisenä vuonna. Niitä on vain päivitetty. Vanhojen lisäksi olemme tehneet 

uusia työkokeita. Esimerkiksi ICT:n perusteet osajaksolla on nyt oma työkokeensa, kun 

edellisenä lukuvuonna ICT:hen liittyvää työkoetta ei ollut. Samoin asennustekniikassa 

on oma työkokeensa. Näin olemme saaneet yhtenäistettyä myös eri osajaksojen arvioin-

tia. 
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Esimerkki työkokeesta on liitteessä 5 oleva Elektroniikan perusteet osajakson työkoe 1. 

Vaikka työkoe ei ole kovin vaativa, löytyy siitä kaikki keskeiset Elektroniikan perusteet 

osajakson opiskeltavat tiedot ja taidot. Alussa on lyhyt teoriaosuus, jossa täytyy osata 

Kircchoffin virta- ja jännitelaki, vastusten rinnan- ja sarjakytkentöjen laskeminen sekä 

etuvastuksen mitoitus. Käytännön osuudessa on laskettava sekakytkennän resistanssi ja 

virta, jonka jälkeen kytkentä täytyy tehdä verolevylle. Perussuureiden mittaaminen ar-

vioidaan myös, kun opiskelija suorittaa kytkennästään resistanssin, virran ja jännitteiden 

mittaamisen. Koska työkoekin on oppimistilanne, on jokainen vaihe saatava oikein en-

nen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 

 

 

5.5 Tiimin perehdyttämissuunnitelma 

 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (osekk) on olemassa perehdyttämissuunnitelma 

uudelle työntekijälle ja opettajalle. 11 -sivuinen perehdyttäminen ja ohjaus -ohje sisältää 

ohjeita ja prosessikuvauksen alkaen työtekijän hakuprosessista. Lisäksi osekkilla on 

erillinen ohje työntekijän henkilökohtaisen perehdyttämissuunnitelman laatimiseen. 

Perehdyttämissuunnitelman sisältö riippuu siitä, onko kyseessä opettaja vai muu kun-

tayhtymän työntekijä. Näin runsaan ohjeistuksen luulisi riittävän ja se toimiikin osekkil-

la ja Oulun seudun ammattiopistolla silloin, kun kyseessä on kaikkia koskevat yleispä-

tevät asiat. 

 

Poweritiimissä on vuosien varrella ollut vaihtuvuutta ja syksyllä 2013 tuli kolme uutta 

opettajaa tiimiimme. Eikä ensi syksyn tiimin kokoonpanosta ole vielä tietoa. Näistä 

syistä olemme tulleet siihen tulokseen, että Poweritiimillä olisi hyvä olla oma uuden 

opettajan perehdytyssuunnitelma. Poweritiimissä on runsaasti yhteisesti sovittuja edellä 

esitettyjä harjoituksia, työkokeita ja toimintamalleja, joita olemme luoneet lisää tämän 

opinnäytetyön kautta. Jotta yhtenäisyys ja toimintamallit säilyisivät, on uusi opettaja 

hyvä perehdyttää suunnitelmallisesti tiimin pelisääntöihin ja toimintaan. Tavoitteena on 

koko ajan ollut, että opiskelijat olisivat opetuksen ja arvioinnin suhteen samalla viivalla, 

opetti häntä kuka tahansa tiimin opettajista. Siksikin tiimin oma perehdytyssuunnitelma 

on mielestäni tarpeellinen. Perehdytyssuunnitelma varmistaa sen, että kaikki opiskelijoi-

ta koskevat tiimissä yhteisesti sovitut tärkeät asiat tulevat selvitetyksi uudelle opettajalle 

ajoissa. Tiimin perehdytyssuunnitelma on liitteessä 6.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tätä kirjoittaessa olemme ehtineet elää uutta lukuvuotta eteenpäin ja ensimmäiset ko-

kemukset moduuleista, pakollista töistä ja uusista työkokeista on saatu. Olemme tiimis-

sä tehneet runsaasti yhteistyötä ja keskustelleet opetuksesta, harjoituksista ja työkokeis-

ta ja niiden arvioinnista. Heti jo voi sanoa, että tämän opinnäytetyön seurauksena tiimin 

yhteistoiminta ja yhteinen suunnittelu ja keskustelu ovat lisääntyneet entisestään. Tii-

missä on hyvä henki ja yhteistyötä on tehty koko ajan, mutta nyt on esimerkiksi keskus-

teltu opetuksesta ja sen toteuttamisesta entistä enemmän. 

 

Olen tietysti myös itse opettanut ensimmäisellä jaksolla elektroniikan perusteet moduu-

lin ja minulla on omakohtainen kokemus lukujärjestyksestä, pakollisten töiden toimi-

vuudesta ja uusitusta työkokeesta. Saadakseni selville miten uudistus on tiimin muiden 

jäsenten mielestä toiminut ja miten he sen kokevat, haastattelin jokaista tiimin opettajaa 

lyhyesti neljällä kysymyksellä. 

 

1. Mitä hyviä ja huonoja puolia on uusissa moduuleissa? 

2. Mitä mieltä ja millaisia kokemuksia on lukujärjestyksistä (A ja B aikaikkunat)? 

3. Onko arki yhteisten pakollisten töiden ja niiden salkutuksen myötä helpottunut? 

4. Mitä mieltä olet yhteisistä työkokeista? 

 

Entisten 5 opintoviikon osajaksojen uusjako 4 opintoviikon moduuleihin on aiheuttanut 

töiden uudelleen järjestelyä ja ajattelumallin muuttamista. Yksi talossa pitkää olleista 

opettajista haluaisi opettaa vielä elektroniikan ja sähkötekniikan erikseen. 

 

Kaipaan perinteistä sähkötekniikkaa. Pelottaa ettei ehdi kaikkea sähkötek-

niikasta opettaa. 

 

 

Taustalla on varmaan osittain muutosvastarinta uudelle ja toisaalta vaikeus ns. vähentää 

tavoitteita. Nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti ei ole tarvetta opettaa sähkötek-

niikkaa yhtä syvällisesti ja pitkälle kuin silloin, kun opetimme sähköalan perustutkintoa. 

Lisäksi kappaleessa 3.2.2 mainitaan (s.20) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saa-

vuttamisen osaamisenarviointi eli näyttö, on arviointiohjeiden mukaisesti oltava käytän-

nön työ. Siitä seuraa väistämättä, että on myös opetettava ja opiskeltava käytännön 
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kautta. Ei voida arvioida toisin kuin on opetettu eli puhtaan teorian opetus on väkisinkin 

vähentynyt.  

 

Siitä, että moduuli opetetaan ja opiskellaan kokonaisuudessaan yhden jakson aikana, 

olivat tiimin opettajat yksimielisiä. Heistä kaikista ja myös minusta on hyvä, että mo-

duuli valmistuu jakson päättyessä. Näin näkee heti yhdellä silmäyksellä opintokortista 

miten opiskelijan opinnot ovat edenneet.  

 

Hyvä asia, koska moduuli saadaan pakettiin ja sillä on alku ja loppu. Voi-

daan perustella opiskelijalle onko moduuli valmis vai ei. Ei jää rästejä 

seisomaan jonnekin hirmu kauas. 

 

 

Yllä oleva juontaa juurensa siitä, että aiemmin saattoi osajakso venyä keskeneräisenä 

vaikka koko lukuvuoden. Nyt on selkeä paketti, joka valmistuu. Lisäksi, kuten kappa-

leessa 2.1 (s. 11) Helakorpea&Mäntylää lainaten todetaan, mahdollistuu opiskelijan 

yksilöllisempi opintopolku, kun moduuli toteutuu yhden jakson aikana. Sekä opettajien 

että opiskelijoiden kannalta on tosi hyvä, että osajakso päättyy ja sen voi arvioida. Osa-

jakson arviointi on kappaleen 3.2.1 mukaisesti oppimisen arviointia ja opiskelijan on 

saatava mm. Atjosen (s. 19 - 20) mukaan palautetta oppimisestaan oikeaan aikaan, ei 

vasta pitkän ajan päästä. Lisäksi jakson päättyessä opiskelija ja myös huoltaja tietää 

arvioinnin jälkeen saavuttiko opiskelija tavoitteet vai ei. Myös opettajan arviointi hel-

pottui, kun samasta osajaksosta ei tarvitse kirjoittaa useasti sanallista palautetta.  

 

Moduuli päättyy kun jakso päättyy. Opiskelijalle saa suorituksen merkittyä. 

 

Arviointi huomattavasti helpompaa, kun voi arvioida 1 moduulin kerrallaan 

ja opintokorttiin kasvaa jaksoittain ov:t. Ei samaa osajaksoa arvioida mo-

neen kertaan. 

 

 

Toisaalta se, että ammatillinen moduuli kestää vain sen yhden jakson, myös pelottaa 

erästä tiimin opettajaa. Uhkana hän pitää sitä, että opiskelijat jakson päättyessä ajattele-

vat ettei opiskeltua asiaa enää tarvitse muistaa/osata. Itse koen, että tämä ongelma on 

aina läsnä osalla opiskelijoita. Tutkinnon osan sisältöjen jako voidaan tehdä monella 

tavalla. Kuitenkin opiskelijan etuna voidaan pitää sitä, että Tavastian mallin (s.10-11) 

mukaisesti moduuli opiskellaan aina yhden jakson aikana ja näin mahdollistetaan edellä 

mainitut opiskelijan yksilöllisemmät opintopolut. 
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Mun mielestä samaa moduulia pitäisi olla pitempään, pelottaa, että nuoret 

ajattelee, ettei sitä enää tarvi, kun moduuli loppuu. 

 

Lukujärjestyksistä ei yhtä positiivisia mielipiteitä ole. Opettajien mielestä, tietysti mo-

duulista riippuen, päivät saattavat olla opiskelijoille liian raskaita.  

 

Opiskelijoille on liian raskasta koko päivän samaa asiaa. Varsinkin ICT:n 

perusteet, kun ollaan tietokoneluokassa 6-8 tuntia putkeen, niin ei opiskelijat 

sitä jaksa. 

 

 

Toinen opettaja antoi jo selkeän lukujärjestysesityksen, miten kannattaisi porrastaa A- ja 

B aikaikkunat. Toisaalta hänellä oli myös mielipide siitä, miten ei kannata tehdä. 

 

Lukujärjestykset on raskaita. Mieluummin neljän tunnin pätkä tai kolmen 

tunnin pätkä. Kuitenkin parempi kuin parin tunnin sirpaleet.  

 

Näistä lukujärjestyksistä olimme kaikki aika samaa mieltä. 6 tuntia vielä menee, jos 

kyseessä on osajakso missä voi tehdä paljon töitä. Tietokoneiden kanssa 6 tuntiakin on 

liikaa. Opiskelijat eivät oikein jaksa tietokoneilla keskittyä opiskeluun vaan helposti 

siirtyvät tietokoneiden viihdekäyttöön, jos päivä on liian pitkä. Tiimin opettajien toivei-

ta ei ole voitu kuitenkaan täydellisesti toteuttaa, koska oppilaitoksen johto määrittelee 

työjärjestysten ja opetuksen suunnittelun reunaehdot (s.10). 

 

Uudistetusta lukujärjestyksestä löytyi vielä yksi hyvä puoli, jota en ainakaan itse osan-

nut ajatella. Tiimin opettajalla on korkeintaan 2 ryhmää yhden jakson aikana, joka hel-

pottaa opetusta huomattavasti. Lisäksi koko moduulin tunnit ovat samassa tilassa, jol-

loin turha luokan vaihto jää pois. Näinkin pienillä asioilla voidaan tehostaa ja helpottaa 

opettajan työtä. Näin saimme uusien moduulien ja aikaikkunoiden myötä johdon määrit-

telemät resurssit paremmin käyttöön (s. 10) ja opettajan arkea selkeämmäksi.  

 

Tehokkaampaa, koska kesken päivän ramppaaminen eri luokkien välillä on 

jäänyt pois.  

 

Moduulissa opella vain max 2 ryhmää hyvä asia. 
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Pakolliset työt ohjaavat opettajan toimintaa muun muassa siten, että ne pakottavat an-

tamaan opiskelijalle sanallista palautetta. Aina on sanallista palautetta annettu, mutta nyt 

se tulee varmasti jokaisen harjoitustyön myötä opettajan tarkistaessa onko työ tehty hy-

väksytysti. Lisäksi myös opiskelija itse pysyy kärryillä siitä, miten osajaksolla opinnot 

etenee. Sanallisen palautteen antaminen onkin opiskelijaa ohjaava ja motivoiva tekijä. 

Atjonen (s. 20) korostaakin oikea-aikaisen palautteen tärkeyttä opiskelijan aktiivisuuden 

säilyttämiseksi. Nyt opettajan antavat enemmän palautetta jokaiselle opiskelijalle. 

 

Palaute tulee joka työstä. Pakottaa myös open antamaan palautetta har-

joituksista. 

 

Yhteiset pakolliset on hyvä asia, koska selvä kartta jota pitkin edetä. 

 

Helpottaa myös opiskelijoita. Antaa heille tavoitteellisuutta. 

 

Harjoitusten vaatimukset kasvaa edistymisen myötä. 

 

Nyt tietää kokoajan mitä tekee ja missä ollaan menossa. 

 

 

Kuten yllä olevista lainauksista huomaa, pakolliset työt eivät helpota vain opettajan työ-

tä. Opiskelijoillekin tavoitteellisuus lisääntyy ja he saavat uutta motivaatiota nähdessään 

miten oppiminen ja tehtävät etenevät. Myös opiskelija itse tietää missä on menossa kus-

sakin osajaksossa ja pystyy parantamaan tahtiaan halutessaan. 

 

Harjoitustöiden ”salkuttaminen” on selkeästi helpottanut arkea. Pakollisiin töihin liitty-

vät komponentit ovat selkeästi jokaisessa luokissa omissa moduulien lokerikoissa. 

Opettajan ei tarvitse tunteja suunnitellessaan miettiä onko komponentteja vai ei, koska 

pakollisiin töihin ne on koottu valmiiksi.  

 

Salkutuksen myötä arki juokseminen on vähentynyt ja vähenee.  

 

Tehtävät ja tavarat mahtava juttu. Ajan voi kokonaan käyttää asiasisäl-

töön. 
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Myös yhteisistä työkokeista ollaan tiimissä samaa mieltä. Niiden tärkeys samanarvoi-

suuden ja vähintään perustason saavuttamisessa on huomattu lukuvuoden aikana. 

 

Työkokeet hieno homma. Näkee opiskelija itsekin mitä on oppinut 

 

Voidaan varmistaa eri ryhmien opiskelijoiden samanarvoisuus. 

 

Antaa ryhtiä opiskeluun. 

 

 

Kaiken kaikkiaan alkuperäiset tavoitteet Poweritiimin arjen helpottaminen ja opiskeli-

joiden tasa-arvoisuuden varmistaminen onnistui hyvin. Jokainen tiimin opettaja kokee, 

että edestakainen juokseminen esimerkiksi komponenttien perässä, on huomattavasti 

vähentynyt, ellei lähes loppunut kokonaan. Aikaa ja resursseja jää itse opetukseen ja 

ohjaamiseen paremmin. Toisena tavoitteena oli opiskelijoiden samanarvoisuuden var-

mistaminen. Tästä ovat tiimin opettajat myös samaa mieltä. Yhteisten harjoitustöiden ja 

työkokeiden avulla olemme varmentaneet eri ryhmien opiskelijoiden samanvertaisuutta. 

Tietysti jokaisella opettajalla on edelleen oma tapansa opettaa, nyt kuitenkin käytämme 

yhteisiä mittareita perustason saavuttamisen varmistamiseksi. 

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävien tutkinnon osan uudelleenorganisointikin onnistui. 

Meillä on nyt käytössä 4 ov:n moduulit ja sisältöihinkin olemme pääosin tyytyväisiä. 

Pientä viilausta tehdään varmasti matkan varrella. Saimme myös istutettua aika helpos-

tikin pakolliset työt ja työkokeet uuteen modulointiin. Lisäsimme vain työkokeita jokai-

selle moduulille omansa, kun edellisenä lukuvuonna oli aina työkoe opetusjaksoa koh-

den. 
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7 POHDINTA 

 

Poweritiimissä on pohdittu opetusta ja arviointia jo ennen tätä opinnäytetyötä. Tämän 

työn avulla yhteinen opetuksen kehittäminen saatiin askeleen eteenpäin. Pääsimme hy-

vään vauhtiin yhteisessä opetuksen suunnittelussa ja tästä on hyvä jatkaa. Tiimi on in-

nostunut yhteisestä työstä ja haluaa sitä jatkaa edelleen. Opettajatiimin kasvu yhteen 

hiileen puhaltavaksi aidosti yhdessä suunnittelevaksi tiimiksi on tämän työn avulla 

mennyt eteenpäin. Kuten kuviossa 3 (s. 13) on nähtävissä yhdessä tekemällä ja yhdessä 

arvioimalla tiimi oppii. Näin on käynyt myös Poweritiimille. 

 

Opetuksen kehittämistyö ei lopu tähän vaan koko ajan osajaksojen töitä ja myös työko-

keita kehitetään eteenpäin. Pohdinnan alla on eri tehtävien eteenpäin vieminen siten, 

että niissä olisi tyydyttävän, hyvän ja kiitettävän tasoiset osuudet. Eli harjoitustehtävä 

etenisi tyydyttävän tasosta kohti yhä haastavampaa osuutta. Näin saisimme myös helpo-

tettua eriyttämistä opetuksessa. Tällä hetkellä erityistä tukea tarvitsevien eriyttäminen 

onnistuu jo kohtuudella, mutta erityisen motivoituneille ja pitkälle haluaville ei aina 

riitä haasteita. 

 

Lisäksi on tällä hetkellä pohdinnan alla myös Elektroniikan peruskytkennät moduulin 

sisällön kehittäminen siten, että siinä olisi enemmän ICT:n sisältöjä. Moduuli on jo ni-

metty uudelleen Elektroniikan ja ICT:n perustyöt - nimelle. Tällaista pientä eteenpäin 

kehittämistä on koko ajan keskusteluissa pinnalla. 

 

Seuraava isompi vaihe on miettiä mikä on osaamispisteiden vaikutus opetukseen. 

Osaamispisteet tulevat käyttöön vuonna 2015 ja niiden myötä on opetusta ja arviointia 

varmasti kehitettävä. Onneksi tiimi on siihen valmis ja hyvässä vauhdissa. 
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