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Ammatillinen koulutus on suuressa muutoksessa, ja 1.1.2018 tuli voimaan laki 
ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen reformin 
avulla on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Reformissa uudis-
tetaan ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita sekä 
tehdään rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. Rahoituk-
sessa painotetaan koulutuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Työpaikoilla tapah-
tuvaa oppimista lisätään ja byrokratiaa kevennetään. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten Ammattiopisto Lappian talotek-
niikan osasto pystyy vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin asettamiin 
haasteisiin. Lisäksi selvitettiin, miten talotekniikan koulutus, työpaikalla oppimi-
nen ja ammattiosaamisen näytöt järjestetään norjalaisessa koulutusjärjestel-
mässä. 

Tämä tutkimus on työelämän kehittämistyö ja tutkimusstrategiana on tapaustut-
kimus. Tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelminä 
käytettiin haastattelua, havainnointia ja informoitua kyselyä. Tutkimusaineisto ke-
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opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä ovat olleet oikean suuntaisia ja yri-
tyksiin on olemassa toimiva yhteistyö. 
 
Tämän työn tuloksena talotekniikan osastolla on ajantasainen tieto, mihin yrityk-
siin opiskelijat voidaan lähettää koulutus- tai oppisopimuksella ja mitä opintoko-
konaisuutta he voivat siellä opiskella. 
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Vocational education and training is undergoing a major change, and the law on 
vocational education and training came into force on 1 January 2018. Renewing 
vocational education through the reform is one of Prime Minister Sipilä's key 
projects. The reform will renew the vocational training and education to meet 
future skills needs and make a coherent whole of financial and control systems. 
Funding emphasizes the effectiveness and efficiency of education. On the-job-
learning is increased and bureaucracy is eased.  
 
The aim of this study was to find out how the Vocational College of Lappia Kemi, 
HVAC department can respond to the challenges posed by the reform of 
vocational education and training. It was also studied how the education of HVAC, 
on-the-job learning and skills demonstrations are organized in the Norwegian 
vocational education system.  
 
This research is a case study of working life development and research strategy. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja viitekehys 

Ammatillinen koulutus on suurten muutosten edessä, ja 1.1.2018 tuli voimaan 

laki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen refor-

min avulla on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Reformissa 

uudistetaan ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita 

sekä tehdään rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. Rahoi-

tusjärjestelmä yhtenäistetään poistamalla ammatillisen peruskoulutuksen, am-

matillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen ra-

hoitusjärjestelmät. Rahoituksessa painotetaan koulutuksen vaikuttavuutta ja te-

hokkuutta. Nuorisoasteen koulutus ja aikuiskoulutus yhdistetään ammatilliseksi 

koulutukseksi. 

Ammatillinen koulutus on pitkään tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelijat 

ovat aluksi käyneet työharjoittelussa yrityksissä, ja tutkintojen muuttuessa kolme-

vuotisiksi työharjoittelu muuttui työssäoppimiseksi. Ammatillisen koulutuksen re-

formin myötä yrityksissä suoritettavia opintoja kutsutaan työpaikoilla tapahtuvaksi 

oppimiseksi, jolloin opetusta ja oppimista siirretään oppilaitoksista yhä enemmän 

yrityksiin. 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ajallisesti kevätlukukaudella 2018 tapahtuvia 

asioita ja työelämäyhteyksiä Ammattiopisto Lappia Kemin toimipisteen taloteknii-

kan osaston toiminnassa. Kevätlukukaudella tapahtunut toiminta voi vaikuttaa 

myös opiskelijoiden kesäloman 2018 kesätyöpaikkoihin, esimerkiksi kesäaikais-

ten oppisopimusten kautta. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia talotekniikan opiskelijoiden lähiopetuksen 

ja koulutussopimusten kautta tapahtuvien työelämäjaksojen kehittämistä ja laatia 

suunnitelma talotekniikan perustutkinnon opetuksen järjestämisestä Ammat-

tiopisto Lappian Kemin toimipisteen käyttöön. Opinnäytetyö sisältää suunnitel-

man yrityksissä koulutussopimuksen kautta annettavan opetuksen aiheista ja 

opetusyrityksistä. Lisäksi on tavoitteena tutkia, miten uusi koulutusjärjestelmä 
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lähtee käytännössä käyntiin. Opinnäytetyössä suoritetaan myös vertailua norja-

laiseen ammatilliseen koulutusjärjestelmään talotekniikan opetuksen, työssäop-

pimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen osalta. 

Jatkossa yritysten kanssa tullaan solmimaan koulutussopimuksia tai oppisopi-

muksia, joissa koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja sopivat ja suunnitte-

levat kirjallisesti tutkinnon osan tai sitä pienemmän kokonaisuuden järjestämi-

sestä jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Koulutussopimus annetaan opiskelijalle 

tiedoksi ja on osa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), 

joka laaditaan kaikille opiskelijoille. Oppisopimus eroaa koulutussopimuksesta si-

ten, että yritys maksaa oppisopimuksella olevalle opiskelijalle palkkaa ja saa vas-

taavasti opiskelijan oppisopimusjaksolta pienen korvauksen. Oppisopimus voi-

daan solmia myös opiskelijan kesäloman aikaiseen kesätyöhön. 

Jotta systeemi saadaan toimimaan jouhevasti, on tarpeen tutkia, mitkä osat opis-

kelijan tutkinnosta voidaan oikeasti opettaa koulutussopimusten kautta ja mitkä 

asiat opiskelijan pitää hallita ennen koulutussopimusjakson aloittamista. Lisäksi 

on myös tutkittava, mitkä asiat voidaan opettaa missäkin yrityksessä. Tässä vai-

heessa ei ole minkäänlaista tietoa, miten järjestelmä tulee käytännössä toimi-

maan ja niin kuin uudistukset yleensäkin, tämäkin on synnyttänyt ennakkoluuloja 

ja vastustusta ainakin opetushenkilökunnan keskuudessa. 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksenä on, miten Ammattiopisto Lappian ta-

lotekniikan osasto pystyy vastaaman ammatillisen koulutuksen reformin asetta-

miin haasteisiin. 

Tutkimuskysymystä tarkastellaan tarkemmin seuraavien apukysymysten kautta: 

1. Mihin yrityksiin Kemin talotekniikan opiskelijat saadaan suorittamaan työ-

paikalla oppimista ja mitä opintokokonaisuutta he voivat yrityksessä opis-

kella? 

2. Kuinka paljon työpaikalla oppimista tapahtui kevätlukukaudella 2018? 

Lisäksi selvitetään, miten talotekniikan koulutus, työpaikalla oppiminen ja ammat-

tiosaamisen näytöt järjestetään norjalaisessa koulutusjärjestelmässä. 
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1.3 Tutkimustapa 

Tämä opinnäytetyö tullaan tekemään tapaustutkimuksena, joka on tutkimusstra-

tegia yhden tai muutaman kohteen tai ilmiön syvällistä tutkimista varten. Tapaus-

tutkimuksella voidaan tuottaa tutkittavasta tapauksesta yksityiskohtaista tietoa.  

Tapaustutkimus sallii monenlaisten tiedonhankintamenetelmien hyödyntämisen. 

Tässä tutkimuksessa käytetään haastatteluja, havainnointia sekä kyselytutki-

musta kirjallisen ja sähköisen aineiston rinnalla. 

1.4 Työelämäyhteys 

Opinnäytetyössä on monta yhteyttä työelämään ja alueen kehittämiseen. Ensin-

näkin Ammattiopisto Lappian talotekniikan opetushenkilöstö saa tarkan kuvan 

paikallisten työpaikkojen vaatimuksista ja odotuksista, joita yrityksillä on uusista 

koulutussopimuksen kautta tulevista opiskelijoista. Toisaalta yritykset voivat ker-

toa mielipiteensä ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen sisällöistä ja jatkossa 

opiskelijoilla olisi yrityksien toivomat perustiedot ja –taidot jo heti koulutussopi-

musjakson alussa. Kolmantena hyötynä näen sen, että yritykset sitoutuisivat an-

tamaan koulutussopimuksessa lupaamaansa opetusta opiskelijoille, kun ovat 

tässä tutkimuksessa määrittäneet, mihin opintokokonaisuuteen kuuluvia asioita 

koulutussopimusjakson yhteydessä opiskelijoille opettavat.  

Opinnäytetyön aikana Ammattiopisto Lappian talotekniikan osasto verkostoituu 

entistä paremmin ja laajemmin alueen LVI-alan yritysten kanssa. Opinnäyte-

työssä tehtävät kyselytutkimukset ja vierailukäynnit tiivistävät alan toimijoiden yh-

teistyötä entisestään ja ammatillinen koulutus tulee paremmin tutuksi urakoitsi-

joille ja työnjohtajille. Ammattiopisto Lappian talotekniikan osasto saa tämän työn 

avulla ajankohtaista tietoa yritysten toiminnasta ja työelämän vaatimuksista, mikä 

parantaa koulutusorganisaation toimintaa. 
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2 TUTKIMUS- JA AINEISTONKERUUMENETELMÄT 

2.1 Laadullinen tutkimus 

Tämä tutkimus tehdään laadullisena tutkimuksena, koska tutkimuksen kohteena 

on ilmiön tutkiminen ainutkertaisessa tilanteessa ja koska halutaan kerätä tutki-

musmateriaalia monella aineistonkeruumenetelmällä. Lisäksi laadullisen tutki-

mukseen päätymistä puoltaa sekin, että tutkimus on enemmän aineisto- kuin teo-

rialähtöinen.  

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat teema- ja ryh-

mähaastattelu, avoin haastattelu sekä osallistuva havainnointi. Tieteellisessä tut-

kimuksessa laadullisia menetelmiä käytetään sellaisten aiheiden tutkimiseen, 

joita ei tunneta entuudestaan hyvin ja joita halutaan ymmärtää paremmin. Tutkit-

tavia on tällöin huomattavasti vähemmän kuin määrällisessä tutkimuksessa, 

mutta analysoitavaa aineistoa syntyy usein runsaasti. Suppeasta kohteesta on 

tarkoitus hankkia paljon tietoa, jotta ilmiötä voidaan ymmärtää paremmin ja usein 

kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elä-

män kuvaaminen, mikä ymmärretään moninaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuk-

sen kohde valitaan tarkasti ja on tyypillistä, että tutkija on lähellä tutkittavia ja 

usein jopa osallistuu heidän toimintaansa. Tutkijan tehtävänä on tehdä ilmiöistä 

omia perusteltuja tulkintoja. Tulosten luotettavuutta lisätään käyttämällä tutkimuk-

sessa triangulaatiota eli tutkitaan ilmiötä useista eri näkökulmista. Tämä mahdol-

listuu käyttämällä useita erilaisia aineistoja ja tiedonkeruumenetelmiä. Tutkimuk-

sen lukija voi tehdä arvionsa tutkimusprosessin luotettavuudesta tutkimusproses-

sin kuvauksen ja tutkijan ilmiöstä tekemien tulkintojen perusteella. (Ojasalo, Moi-

lanen & Ritalahti 2014, 105.) 

Laadullisen tutkimuksen tutkijat ajattelevat historiallisesti, vuorovaikutteisesti ja 

rakenteellisesti yrittäen tunnistaa tutkimuksessaan tapahtumat, jotka ovat vallit-

sevia tietyssä historiallisessa ajassa. Laadulliset tutkijat hyödyntävät tietoisesti 

omia kokemuksiaan resursseina tutkimuksissaan. He ajattelevat aina reflektoi-

den, historiaan ja elämänkertoihin pohjautuen. He etsivät empiirisen eli kokemus-

peräisen tutkimuksen strategioita, jotka sallivat heidän yhdistää elämänkoke-

musta, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, tässä ja nyt. (Denzin & Lincoln 1994, 

199.) 
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Laadullinen tutkimus voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasetta-

muksia tai määritelmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään termiä aineis-

tolähtöinen analyysi, joka pelkistetyimmillään voi tarkoittaa teorian rakentamista 

empiirisestä aineistosta lähtien alhaalta ylöspäin. Tässä tapauksessa on tärkeää 

miettiä aineiston rajaus siten, että sen analysointi on järkevää ja mielekästä. Laa-

dullisen tutkimuksen aineiston ongelma on siinä, että se ei lopu koskaan. Aineis-

tolähtöinen analyysi on tarpeellinen varsinkin silloin, kun halutaan perustietoa 

jonkin tietyn ilmiön olemuksesta. (Eskola & Suoranta 1998.)  

Koska tämä tutkimus tehtiin tutkijan omassa työympäristössä ja todellisessa elä-

mäntilanteessa, tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus.  

2.2 Tapaustutkimus eli case-tutkimus 

Tapaustutkimuksen odotetaan selvittävän yhden ainutlaatuisen tutkittavan ta-

pauksen monimutkaisuuden. Tapaustutkimus on yksittäisen tapauksen erityis-

piirteiden ja monimutkaisuuden tutkimus, joka käsittää toiminnan ymmärtämisen 

tärkeissä olosuhteissa. (Stake 1995, 11.) 

Tapaustutkimus voidaan myös ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen, eli laadulli-

sen tutkimuksen metodologian tiedonhankinnan strategiaksi, koska miltei kaikki 

strategiat käyttävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta. Toisin sanoen lähes 

kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta. Erot erilaisten kvalitatiivisten 

tutkimusten strategioissa ilmenevät tiedonhankinnan ja tutkimuksen kohteen 

eroavaisuuksina. (Metsämuuronen 2006, 92.) 

Tapaustutkimus on yksi monista tavoista tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. 

Muita tapoja ovat kokeilut, kartoitukset, historia ja arkistoidun tiedon analyysi. 

Strategioilla on erityisiä etuja ja haittoja riippuen tutkimuskysymyksistä, tutkimuk-

sen tyypistä tai keskittymisestä ajankohtaisuuksiin välittämättä historiallisista il-

miöistä. Yleensä tapaustutkimus on suositeltava strategia, kun pyritään vastaa-

maan kysymyksiin ”miten” tai ”miksi”. Selittäviä tapaustutkimuksia voidaan myös 

täydentää tutkimus- ja kuvailevatyyppisellä tapaustutkimuksella. Tapaustutki-

muksen tyypistä riippumatta tutkijan on huolehdittava hyvin tutkimuksen suunnit-

telusta ja tekemisestä kritiikin voittamiseksi. (Yin 2003, 1.) 
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2.3 Havainnointi 

Tutkimusaineiston kerääminen havainnoimalla voi olla kuuntelemista, katsele-

mista, haistamista tai maistamista, mutta havainnoimalla voi kerätä aineistoa 

myös kuva-, esine- tai tekstimateriaalista. Havainnoijan tulee olla kiinnostunut 

kaikesta siitä, mikä antaisi mielekkäitä vastauksia ja kuvauksia tutkimusongel-

maan ja tutkimuskohteelle asetettuihin kysymyksiin. (Vilkka 2006, 21.) 

Havainnointi tarkoittaa, että tutkija tarkkailee enemmän tai vähemmän objektiivi-

sesti tutkimuksen kohdetta ja tekee havainnoinnin aikana muistiinpanoja tai täyt-

tää kenttäraporttia. Havainnoinnin objektiivisuuden tai subjektiivisuuden asteen 

määrää tutkimuskohde ja –strategia. Objektiivisuus on korkeimmillaan etno- tai 

fenomenografisessa tutkimuksessa, kun taas toimintatutkimuksessa subjektiivi-

suuden aste voi olla hyvinkin korkea. (Metsämuuronen 2001, 43-44.) 

Havainnointi sopii moniin eri tutkimuksiin, kuten ihmisten toimintaan tai vuorovai-

kutukseen, mutta myös vaikeasti ennakoitavien ja nopeasti muuttuvien tilantei-

den tutkintaan. Havainnointia voidaan käyttää sekä laadullisessa että määrälli-

sessä tutkimuksessa, mutta se sopii paremmin laadulliseen tutkimukseen, koska 

sillä saatua tutkimusaineistoa ei pidetä määrällisen tutkimuksen ajattelutavassa 

kovinkaan luotettavana. Havainnoilla kerätty aineisto on ainutkertaista ja näin ol-

len havainnointia ei voi toistaa. (Vilkka 2006, 38.) 

Havainnointia tehtäessä pelkät muistinvaraiset muistiinpanot eivät riitä, joten tar-

vitaan muunkinlaisia muistiinpanomenetelmiä. Etukäteen on päätettävä missä ja 

miten usein muistiinpanot tehdään, koska on aivan mahdotonta tehdä niitä koko 

ajan. Muistiinpanojen tekeminen on omalta osaltaan esianalyysia. Kaikesta ha-

vaitusta tai koetusta ei tehdä, eikä ole tarpeenkaan tehdä muistiinpanoja. Muis-

tiinpanoissa noudatetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta, jolloin kirjataan se, 

mikä tutkimuksen problematiikan kannalta katsotaan suoraan tai mahdollisesti 

liittyväksi tutkimuksen aihepiiriin. (Grönfors 2010, 164-166.) 

Havainnointi on tärkeä ja hyödyllinen tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmä, 

jonka avulla saadaan tietoa siitä, mitä luonnollisessa toimintaympäristössä tapah-

tuu. Tutkimuksellinen havainnointi ei ole satunnaista katselemista, vaan mahdol-

lisimman järjestelmällistä tarkkailua. Havainnointi vaatiikin huolellista valmistelua, 

jossa määritetään havainnoinnin kohde ja havainnoitavat tapahtumat. Tulokset 
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rekisteröidään välittömästi muistiin, esimerkiksi käyttämällä havainnointiloma-

ketta tai täyttämällä havainnointipäiväkirjaa. (Ojasalo ym. 2014, 114-115.) 

Tähän tutkimukseen liittyvä havainnointi suoritettiin kevätlukukauden 2018 ai-

kana. Havainnointia varten laadittiin lomake, jota täytettiin sitä mukaa, kun lomak-

keessa kuvattuja tapahtumia tapahtui. Lopuksi havainnointilomakkeen tietojen oi-

keellisuus tarkistettiin kesällä 2018 Wilma-käyttöliittymällä Ammattiopisto Lap-

pian Primus-kouluhallintojärjestelmästä. Opettajat tekevät opiskelijoiden koulu-

tus- ja oppisopimukset yrityksiin ja ne tallentuvat kyseiseen järjestelmään. 

(Wisma 2018.) 

2.4 Informoitu kysely 

Kyselylomake on yksi perinteisimmistä tutkimusaineiston keruutavoista. Sitä on 

pidetty aineistonkeruumenetelmänä 1930-luvulta alkaen. Pohjana menetelmän 

yleistymiselle oli 1920-luvulla etenkin Yhdysvalloissa yleistynyt tilastollinen tutki-

mustulosten analysointi. Kyselylomakkeen käyttö aineistonkeruussa on perustel-

tua sopivissa tutkimuksissa ja käyttötarkoituksissa. (Valli 2010, 103.) 

Kyselylomaketutkimuksessa voidaan erottaa kaksi erilaista tutkimusasetelmaa, 

jotka ovat poikittais- ja pitkittäistutkimus. Poikittaistutkimuksessa aineisto kerä-

tään yhdessä ajankohdassa useilta eri vastaajilta, kun taas pitkittäistutkimus tar-

koittaa seurantatutkimusta vähintään kahdessa ajankohdassa samoilta vastaa-

jilta. Poikkileikkausaineistoa analysoimalla voidaan kuvata eri ilmiöitä ja pitkittäis-

tutkimuksella ilmiöitä voidaan myös selittää. (Vastamäki 2010, 128.) 

Kyselylomaketta laadittaessa täytyy olla erityisen huolellinen, sillä kysymykset 

luovat perustan onnistuneelle tutkimukselle. Kysymysten huono muotoilu aiheut-

taa eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä jos tutkittava ei ymmärrä kysymystä niin 

kuin tutkija on sen tarkoittanut, tulokset vääristyvät. Sanamuodoissa tulee olla 

tarkkoja, ne eivät voi olla häilyviä tai epämääräisiä. Kysymykset täytyy laatia yk-

siselitteisiksi, eivätkä ne saa olla johdattelevia. (Valli 2010, 103-104.) 

Kyselylomakkeen tehtävä on ensisijaisesti saada tutkimusta varten tarkat tiedot, 

ja tämä onnistuu kysymällä oikeat kysymykset oikeilta henkilöiltä.  Kyselylomak-

keen avulla tutkija voi varmistaa, että kyselyyn saadaan vastaajiksi enemmän 

kuin vain muutama ihminen ja että kaikilta vastaajilta kysytään samat kysymykset 
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täsmälleen samalla tavalla. Tämä on tärkeää kaikelle tutkimukselle. Vastaajalle 

kyselylomake antaa kysymyksiin loogisen järjestyksen, joka ohjaa eteenpäin ky-

selyssä. Kyselylomakkeessa on jokaiselle samanlainen vastausmuoto, johon to-

siseikat, kommentit tai asenteet voidaan tallentaa. Edellä mainittu helpottaa tie-

tojen jatkokäsittelyä. (Hague 1993,11-12.)  

Informoitu kysely on kontrolloitujen kyselyiden muoto ja tarkoittaa, että tutkija ja-

kaa kyselylomakkeet henkilökohtaisesti sellaisissa paikoissa, joissa hänen suun-

nittelemansa kohdejoukot ovat henkilökohtaisesti tavoitettavissa. Tutkija pääsee 

näin kertomaan tutkimuksen tarkoituksesta, selostamaan kyselyä ja vastaamaan 

tutkittavien kysymyksiin. Vastaajat voivat täyttää lomakkeen välittömästi tai myö-

hemmin ja palauttaa sen postitse tai sovittuun paikkaan. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 1997, 191-192.)  

Informoitu kysely voidaan toteuttaa myös haastattelun tapaan, jolloin paikalla on 

vain kaksi henkilöä, tutkija ja tutkittava. Menetelmän hyvä puoli on se, että tutkija 

voi tarkentaa kysymyksiään, mikäli havaitsee, että tutkittava ei ymmärrä kysy-

mystä. Tutkija myös pystyy kertomaan enemmän tutkimuksen tarkoituksesta ja 

muista mahdollisesti tutkittavaa kiinnostavista kysymyksistä. Vastaajan motivointi 

on myös helpompaa ja siihen voidaan panostaa laadukkaan tutkimusaineiston 

varmistamiseksi. Menetelmän haittapuolena on aikaa vievyys, koska tutkija jou-

tuu olemaan paikalla jokaisen tutkittavan lomakkeen täyttämisen aikana. (Valli 

2010, 111.) 

Kyselylomake aloitetaan usein ns. taustakysymyksillä. Taustakysymykset toimi-

vat samalla lämmittelykysymyksinä varsinaiseen aiheeseen. Taustakysymysten 

jälkeen saavat vuoron helpot kysymyksen, joissa ei käydä läpi arkoja aiheita, mi-

käli kyselyssä sellaisia on, vaan vasta johdatellaan niihin. Kyselyn loppuun on 

hyvä sijoittaa jäähdyttelyvaiheen kysymykset, joissa on muutamia helposti vas-

tattavia kysymyksiä. (Valli 2010, 104-105.) 

Kyselylomakkeen pituutta ja kysymysten määrää kannattaa miettiä tarkkaan. 

Liian pitkä lomake saa vastaajan luopumaan vastaamisesta ennen kuin hän edes 

tutustuu lomakkeeseen. Lomakkeen maksimipituus vaihtelee kohderyhmän mu-

kaan, joten lomaketta laadittaessa täytyy ottaa huomioon vastaajien lukutaito, ky-

selyn aihealue, aiheen merkitys vastaajille, vastaamiseen käytettävissä oleva 
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aika ja kuinka kauan vastaaja jaksaa keskittyä vastaamiseen. Jos lomake on liian 

pitkä, viimeisiin kysymyksiin vastataan ilman perusteellista pohdintaa ja tutkimuk-

sen luotettavuus kärsii. (Valli 2010, 105-106.) 

Tutkimukseeni sisältyi kysely, jonka vastaajaryhmänä oli 15 Meri-Lapin alueen 

talotekniikan alan yritystä. Kysely toteutettiin informoituna kyselynä, koska koke-

muksesta tiesin urakoitsijoiden ja työnjohtajien olevan kiireisiä ja heidän työnku-

van erittäin liikkuvaksi. Kävin tapaamassa kohderyhmän edustajia keväällä 2018 

ja kyselylomakkeen täytti urakoitsija tai työnjohtoon kuuluva henkilö. Työssäop-

pimispaikkojen edustajat täyttivät lomakkeen tapaamisten aikana, joten kaikkien 

tavoitettujen yritysten mielipide tulee tässä tutkimuksessa esille. 

2.5 Teemahaastattelu 

Haastattelun idea on yksinkertainen. Kun halutaan tietää, miten ihminen toimii 

tietyssä tilanteessa tai miten hän ajattelee joistakin asioista, kysytään sitä häneltä 

itseltään. Henkilökohtaisessa haastattelussa haastattelija esittää suulliset kysy-

mykset ja merkitsee haastateltavan vastaukset muistiin. Henkilökohtaisen haas-

tattelun etuna on joustavuus, koska kysymyksiä voidaan toistaa, oikaista väärin-

käsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskustelua haastateltavan 

kanssa. Joustavuutta lisää myös se, että haastateltava voi esittää kysymyksen 

parhaaksi katsomassaan järjestyksessä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Teemahaastattelu on varsin yleinen tapa kerätä laadullisen tutkimuksen aineis-

toa. Kysymyksessä on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu usein tutkijan aloit-

teesta ja tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan 

haastateltavilta selville häntä kiinnostavat tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat asiat. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen suunniteltu, mutta ky-

symysten tarkka muoto ja järjestys voi vaihdella. Haastattelijan tehtävän on kui-

tenkin varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään läpi. Haas-

tattelijalla on tukilista käsiteltävistä asioista, muttei valmiita kysymyksiä. Avoi-

messa haastattelussa haastattelu muistuttaa kaikkein eniten tavallista keskuste-

lua. (Eskola & Vastamäki 2010, 26-29.) 

Teemahaastattelua voidaan kutsua myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. 

Puolistrukturoitu haastattelu sopii, kun käytetään suosituskysymyksiä, kysymys-

alue pääpiirteissään määritelty, vastaajien määrä on pieni, analyysiin voidaan 
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käyttää paljon aikaa ja halutaan syvällistä tietoa tutkimuskohteesta. (Metsä-

muuronen 2001, 42-43.) 

Omassa tutkimuksessani tein kaksi teemahaastattelua, joten haastattelujen ai-

heet ja siten myös kysymykset erosivat toisistaan. Suunnittelin kysymysalueet 

etukäteen ja tarvittaessa tein tarkentavia kysymyksiä. Haastatteluissa nousi esiin 

myös asioita, joita en osannut ennakoida, mutta osa niistä ei ollut tämän tutki-

muksen rajaukseen sopivia vaan oman ammattini kannalta tärkeitä. Kirjasin 

haastatteluissa esiin nousseet asiat haastattelutilanteessa tarkasti ylös, haastat-

teluja ei nauhoitettu. Haastattelut olivat rentoja, kokemukseen perustuvia ja hy-

vässä yhteistyöhengessä toteutettuja. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin Tor-

niossa, ArcticSkills 2018-ammattitaitokilpailujen yhteydessä ja toinen, koulutus-

ohjelmavastaavan haastattelu lukuvuoden päätyttyä matkalla koulutuspäiville, jo-

ten molemmissa haastatteluissa oli riittävästi aikaa ja mahdollisuus tarkentaa 

vastauksia ja kysymyksiä jälkikäteen saman päivän aikana.  

2.6 Aineiston analyysi 

Kerätty tutkimusaineisto pitää muuttaa muotoon, jossa sitä voidaan tutkia. Laa-

dullisella tutkimusmenetelmällä toteutettavan tutkimuksen analysoitava aineisto 

on aina kuva- tai tekstimuodossa, joten haastattelut muutetaan tekstiksi litteroi-

malla. Litteroinnin aikana tapahtuu myös vuoropuhelua tutkijan ja tutkimusaineis-

ton välillä. Vuoropuhelusta on hyötyä, kun tutkija määrittelee, mikä on riittävä tul-

kinta tutkimusongelman kannalta. Haastattelujen muuttaminen tekstimuotoon 

helpottaa myös tutkimusaineiston analysointia eli järjestelmällistä läpikäyntiä, 

ryhmittelyä ja luokittelua. (Vilkka 2005, 155.)  

Laadullista tutkimuksen aineistoa on mahdollista analysoida monin eri tavoin. 

Analyysitavat voidaan karkeasti erotella kahteen eri luokkaan; selittämiseen pyr-

kivään analyysiin ja ymmärtämiseen pyrkivään analyysiin. Tutkijan on valittava 

sellainen analyysitapa, joka parhaiten tuo vastauksen tutkimusongelmaan tai –

tehtävään. Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla myös niin laaja, ettei tutkija 

pysty hyödyntämään kaikkea keräämäänsä, mutta kaikkea materiaalia ei ole 

myöskään tarpeen analysoida. (Hirsjärvi ym. 1997, 219-220.) 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena ja sen aja-

tellaan valottavan loogisen kokonaisuuden rakennetta. Kvalitatiivinen analyysi 
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vaatii tilastollisesta tutkimuksesta poiketen absoluuttisuutta, joten kaikki luotetta-

vana pidetyt ja tutkimukseen kuuluvat seikat tulee pystyä selvittämään siten, että 

ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. (Alasuutari 2011.) 

Opinnäytetyöhön sisältyvään kyselyyn yritysten edustajat vastasivat valmiiksi tu-

lostettuun lomakkeeseen. Numeroin täytetyt lomakkeet ja syötin saadut vastauk-

set vastaajakohtaisesti Excel-taulukkolaskentaohjelmalla laatimaani lomakkei-

den koontipohjaan. Koontipohjan avulla laskin tulokset jokaiseen kysymykseen 

ja tein saaduista tuloksista vastauksia havainnollistavan kaavion sen mukaan, 

mikä kaaviomalli parhaiten mielestäni kuvaa kysymystä ja saatuja tuloksia. Avoi-

mien kysymysten vastaukset keräsin myös samaiseen koontilomakkeeseen, 

jossa lajittelin vastaukset värikoodein positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. 

Avoimien kysymysten vastauksista tein lajittelun mukaisen taulukon opinnäyte-

työtä varten. Kyselylomakkeen viimeisen kysymyksen, jossa käsiteltiin oppilaitok-

sen ja työelämän välistä yhteistyötä koottiin vastaukset luettelon omaiseen muo-

toon. 

Havainnointilomakkeesta on suoraan luettavissa havainnoinnin tulokset. Kyse-

lyn, havainnoinnin, haastattelujen ja muun aineistonkeruun avulla saatuja tulok-

sia käsitellään opinnäytetyön osassa tulokset. 
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3 AMMATILLINEN KOULUTUS 

3.1 Ammatillinen koulutus Suomessa 

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja eri-

koisammattitutkinnot (Kuvio 1). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy laaja-alai-

set ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Ammatillisen perustutkinnon 

laajuus on 180 osaamispistettä. (Opintopolku 2018a.) 

Ammattitutkinto sisältää työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammatti-

taitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtä-

viin. Ammattitutkinto on 150 tai 120 osaamispisteen laajuinen tutkinto. (Opinto-

polku 2018a.)  

Erikoisammattitutkintoon sisältyy ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallin-

taa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laa-

juinen tutkinto. (Opintopolku 2018a.) 

 
 

 
 
Kuvio 1. Ammatillisten tutkintojen tasot (Työssäoppimisen verkkopalvelu Varsinais-Suo-
messa 2016.) 

 
Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suo-

rittanut voi hakea myös ammattikorkeakouluun tai yliopistoon opiskelemaan mitä 

tahansa alaa.  Virallisemmin sanottuna ammatillisen tutkinnon suorittaneella on 

yleinen jatko-opintokelpoisuus (Ammattiosaaja 2018). 



13 
 
Ammatillinen perustutkinto on ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja‐alaiset 

ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja 

työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakoko-

naisuuteen liittyvällä osa‐alueella (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 1). Tässä 

työssä ammatillinen perustutkinto on talotekniikan perustutkinto. 

Työssäoppiminen kehitettiin työkaluksi, jonka uskottiin kohentavan koko amma-

tillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä antavan uusia mahdollisuuksia 

yksilön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen (Pohjonen 2005, 

9). Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ei enää käytetä termiä työssäoppi-

minen, vaan se on korvattu termillä työpaikalla tapahtuva oppiminen, jolla on 

kaksi eri muotoa, koulutus-  ja oppisopimus.  

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjalli-

nen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla 

käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että opiskelija on työsuhteessa (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 4). Koulutussopimuksessa opiskelijalle ei voida 

maksaa palkkaa tai muuta korvausta. Jokaisesta koulutussopimusjaksosta teh-

dään erikseen sopimus oppilaitoksen ja koulutussopimustyöpaikan välillä, ja 

tämä sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. 

Oppisopimus on sopimus osaamisen hankkimisesta käytännön työtehtävissä 

pääasiassa työpaikalla. Sopimus tehdään kirjallisena määräajaksi tai opiskelijan 

ja työnantajan välille. Sopimus voidaan solmia myös jo virka- tai palvelussuh-

teessa olevalle työntekijälle. (Oppisopimus 2018.) Oppisopimuksella hankittua 

osaamista voidaan tarpeen tullen täydentää muissa oppimisympäristössä tapah-

tuvalla osaamisenhankkimisella. Oppisopimisopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyt-

tänyt ja viikoittaisen työajan vähintään 25 tuntia (Laki ammatillisesta koulutuk-

sesta 531/ 2017 8:70.1 §). 

Kesäoppisopimus on työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken solmit-

tava kirjallinen määräaikainen sopimus, jossa työpaikka kouluttaa kesäaikana 

jonkin tutkinnon osan tai pienemmän kokonaisuuden opiskelijalle. Sopimuksen 

solmimisen hoitaa oppilaitos. Opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa, 

viikkotyöaika on vähintään 25 tuntia ja hänelle nimetään työpaikkaohjaaja. (Op-

pisopimus.fi 2018.) 
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Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-

telma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnusta-

mista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 3). 

Tutkinnon osa on työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalle rakentuva arvioi-

tava osaamisen kokonaisuus, joista tutkinto muodostuu (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2017b, 7). Ammatillinen tutkinnon osa on tutkinnon osa, joka sisältää am-

matillista osaamista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 1). 

Tutkinnon perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

joka koskee ammatillisia tutkintoja. Tutkinnon perusteissa määritellään ammatil-

lisen tutkinnon tutkintonimikkeet, osaamisalat, tutkinnon muodostuminen pakolli-

sista ja valinnaisista osista, osien laajuudet ja ammattitaitovaatimukset tai osaa-

mistavoitteet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 7.)  

Näyttö on suoritus, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, mi-

ten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen am-

mattitaidon tai osaamisen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 7). Opiskelijan 

on valmistuakseen suoritettava näyttö jokaisesta tutkinnon ammatillisesta osasta. 

3.2 Talotekniikan perustutkinto 

Talotekniikan perustutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät uudis- ja kor-

jausrakennustyömailla LVI-alan yrityksien palveluksessa, asentaen esimerkiksi 

vesijohtoja, varaajia, vesikalusteita ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, läm-

mitys- ja ilmanvaihtolaitteita. Osa työskentelee myös kiinteistöjen huollossa, ra-

kennustuoteteollisuudessa sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palve-

luksessa. Putkiasentaja hallitsee alan perustyökalujen käytön, oikeat työmene-

telmät ja osaa valita käytettävät kannakkeet ja muut materiaalit kohteen mukaan 

sekä hallitsee putkistoasennukset. Toiminta työssä on laatutietoista, oma-aloit-

teista sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkistä. (Opetushallitus 2018, 2.)  

Syksyllä 2014 talotekniikan perustutkinnon opintoja järjesti Suomessa 40 oppilai-

tosta ja uusia opiskelijoita aloitti yhteensä 1771 kappaletta. Opiskelun aikana am-

mattiosaamisen näyttöjä suoritti 931 opiskelijaa ja näyttöjen kokonaismäärä oli 
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5340 kappaletta. Näyttöjen suorittajista 99 % oli miehiä ja 1 % naisia. (Stylman & 

Jalolahti 2018, 3, 16-17, 20.)  

Ammatillisen koulutuksen tulisi olla työelämälähtöistä, mutta tämä toteutui syk-

syllä 2014 aloittaneiden talotekniikan opiskelijoiden osalta melko heikosti, koska 

kaikista ammattiosaamisen näytöistä vain 25% toteutettiin työpaikoilla ja vain 

21% työssäoppimisen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjien mukaan työpaikkoja 

osaamisen hankkimiseen oli kohtalaisesti, mutta tavoitteiden mukaisia näyttö-

paikkoja arvioitiin olevan tarjolla heikosti. Vain kolmessa oppilaitoksessa pystyi 

yli 75% opiskelijoista suorittamaan ammattiosaamisen näyttönsä työpaikoilla. 

Näyttöjen arvioinnissa oli työelämän edustaja mukana vain joka neljännessä ja 

arvosanoista 85 % tuli opettajan yksin päättämänä. (Stylman & Jalolahti 2018, 4, 

31-35.) 

Eniten näyttöjä suoritettiin putkiasennuksen osaamisalaan sisältyvissä tutkinnon 

osissa. Suorituimmat osat olivat Lämmitysjärjestelmien asentaminen, Putkistojen 

hitsaus, Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen sekä LVI-korjausraken-

taminen, kukin yli 10 % osuudella kaikista suoritetuista näytöistä. (Stylman & Ja-

lolahti 2018, 20.) 

Kaikkien neljän yleisimmän tutkinnon osan näytöistä suoritettiin enemmistö oppi-

laitoksissa. Hitsausnäytöissä tilanne oli vaikein, koska 88 % näytöistä suoritettiin 

kokonaan oppilaitoksen tiloissa ja vain 8 % kokonaan työpaikalla. Lopuissa näy-

töissä oli suorituspaikka työpaikka ja oppilaitos. Lämmitysjärjestelmien asentami-

sen näytöistä 60 %, LVI-korjausrakentamisen 54 % ja Käyttövesi- ja viemäriasen-

tamisen 53 % suoritettiin kokonaan oppilaitoksissa. (Stylman & Jalolahti 2018, 

32.) 

3.3 Ammatillisen koulutuksen reformi 

Ammatillinen koulutus on suurten muutosten edessä, ja 1.1.2018 tuli voimaan 

laki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen refor-

min avulla on yksi hallituksen kärkihankkeista. Reformissa (Kuvio 2) uudistetaan 

ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita sekä teh-

dään rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. Nuorisoasteen 

koulutus ja aikuiskoulutus yhdistetään ammatilliseksi koulutukseksi. (Opetus-kult-

tuuriministeriö 2017a.) 
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Kuvio 2. Uusi ammatillinen koulutus (Opetus-kulttuuriministeriö 2017a.) 

 
Rahoitusjärjestelmä (Kuvio 3) yhtenäistetään poistamalla ammatillisen peruskou-

lutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakou-

lutuksen rahoitusjärjestelmät (Opetus-kulttuuriministeriö 2017a). Rahoituksessa 

painotetaan koulutuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Jatkossa rahoitusmalli 

koostuu neljästä peruselementistä, jotka ovat opiskelijamäärästä tuleva perusra-

hoitus, tutkinnoista ja tutkinnon osista tuleva suoritusrahoitus, työllistymisen ja 

jatko-opintojen perusteella jaettava vaikuttavuusrahoitus ja esimerkiksi kehittä-

mishankkeisiin tarkoitettu strategiarahoitus. (Opetus-kulttuuriministeriö 2018.) 
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Kuvio 3. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Opetus-kulttuuriministe-

riö 2018.) 

3.4 Ammatillinen koulutus Lappiassa 

Ammattiopisto Lappia järjestää koulutusta Kemin ja Tornion kaupungeissa sekä 

Muonion ja Tervolan kunnissa. Lukuvuoden 2017-2018 aikana Lappiasta valmis-

tui 677 perustutkinnon hyväksytysti suorittanutta opiskelijaa. Ammatti- tai erikois-

ammattitutkinnon suoritti samalla ajanjaksolla 174 opiskelijaa. (Ammattiopisto 

Lappia 2018.) 

Ammattiopisto Lappiassa oli 20.8.2018 perustutkintoa suorittamassa yhteensä 

2153 opiskelijaa ja erilaisia perustutkintoja oli tarjolla 31 kappaletta. Vuodenvaih-

teessa 2017-2018 henkilökunnan määrä oli 313. (Hiukka 2018.) 

3.5 Talotekniikan perustutkinto Lappiassa 

Talotekniikka on varsin laaja käsite, joten talotekniikan perustutkinto sisältää 

neljä osaamisalaa, jotka ovat putkiasennuksen osaamisala putki- tai lämmityslai-

teasentajille, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala ilmastointiasentajille, eristyk-

sen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala teknisille eristäjille ja rakennuspelti-

sepille ja kylmäasennuksen osaamisala kylmäasentajille. (Opintopolku 2018b.) 
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Ammattiopisto Lappiassa talotekniikan perustutkinto on mahdollista suorittaa 

tällä hetkellä putkiasennuksen osaamisalalla. Talotekniikan perustutkintoa nuor-

ten koulutuksena on viime vuosina ollut suorittamassa noin 50-60 opiskelijaa ja-

kautuen kolmeen eri vuosiryhmään. Opiskelijoista suurin osa tulee suoraan pe-

ruskoulusta ja suorittaa opinnot kolmessa vuodessa (Taulukko 1). Syksystä 2018 

alkaen matemaattiset aineet opiskellaan ammattiaineisiin integroituna. 

Taulukko 1. Talotekniikan perustutkinnon moduulit ja aikataulu (Ammattiopisto Lappia 
2018, 9.)  

 
 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 

1
. 

v
u
o

s
i 

Lämpöjohto 
asennus  

ATTO 1    
Käyttövesi- ja 
viemäri asen-

nus  
ATTO 2 

Hitsaus  

FYKE 

2
. 

v
u
o

s
i Ilmanvaihto 

asennus 
Lämpöjohto 

asennus  
Ilmanvaihto 

asennus  

Käyttövesi- ja 
viemäri asen-

nus  

Asennustek-
niikka ker-

taus 
 

Korttikoulu-
tukset  

MAT 
MAT 
FYKE 

FYKE MAT 

3
. 

v
u
o

s
i TOP 

Hitsaus/ 
Ilmanvaihto 

asennus 

TOP 
Lämpöjohto-

asennus/ 
Käyttövesi- ja 
viemäri asen-

nus 

TOP 
LVI-korjaus-
rakentami-

nen 

Hitsaus  
TOP 

LVI-asennus-
työt 

 
ATTO = ammattitaitoa täydentävät opinnot 
TOP = työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso 
MAT = matematiikan integrointi ammattiaineeseen 
FYKE = fysiikan ja kemian integrointi ammattiaineeseen 
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Jos opiskelijalla on jo takanaan jokin toinen perustutkinto tai lukio, kestää opis-

kelu kaksi lukuvuotta (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Talotekniikan perustutkinnon moduulit ja aikataulu ilman ATTO-aineita (Am-
mattiopisto Lappia 2018, 9.)  

 
 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 

1
. 

v
u
o

s
i 

Lämpöjohto 
asennus  

Lämpöjohto 
asennus   

Käyttövesi- ja 
viemäri asen-

nus  

Käyttövesi- ja 
viemäri asen-

nus 
Hitsaus  

2
. 

v
u
o

s
i 

Ilmanvaihto 
asennus  

LVI-asennus-
työt 

Ilmanvaihto 
asennus 

Hitsaus 

LVI-korjaus-

rakentami-

nen 

 

 

Aikaisemmin käytössä olleen koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaan opis-

kelijoilla oli työssäoppimista vähintään 20 viikkoa, mutta käytännössä 24 viikkoa. 

Ammattikoulutuksen reformissa toteutetun uudistuksen jälkeen työpaikoilla ta-

pahtuvassa oppimisessa koulutus- tai oppisopimuksen kautta ei ole minimi- tai 

maksimimäärää. Ammattiopisto Lappian talotekniikan osastolla on lähdetty siitä 

ajatuksesta, että koko 3. lukuvuoden opiskelijat ovat työpaikoilla tapahtuvan op-

pimisen jaksoilla lukuun ottamatta 4. jakson hitsausopintoja. (Holpainen 2018.) 

Kevätlukukauden 2018 kokemusten perustella ammattikoulutuksen reformi on li-

sännyt talotekniikan osaston ja opettajien yhteistyötä paikallisten yritysten 

kanssa. Yrityksistä on soitettu ja pyydetty opiskelijoita lyhyille työpaikoilla tapah-

tuvan oppimisen jaksoille. Reformin myötä myös 2. vuoden opiskelijoita on voitu 
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lähettää kesken jaksonkin yrityksiin. Osaston toiminta on muuttunut joustavam-

maksi ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen uskotaan lisääntyvän jatkossa. Kehi-

tyskohteena nähdään opintokokonaisuuksien keskeisten sisältöjen seurannan 

parantaminen, jotta nämä asiat tulevat käytyä läpi ja opittua myös työpaikalla ta-

pahtuvan oppimisen aikana. Positiivisina asioina lisääntyneestä työpaikalla ta-

pahtuvassa oppimisessa nähdään vaihtelevat työtehtävät ja –kohteet, työelämän 

sääntöjen oppiminen, yksilöllinen ohjaus, oppilaitoksen kehittyminen lisääntyvän 

yhteistyön ja työmaavierailujen kautta ja vuorovaikutus oppilaitoksen ja yrityksien 

välillä. Negatiivisena puolena nousee esille se, että opiskelijoilla saatetaan teet-

tää joskus yksipuolisia tai vähempiarvoisia työtehtäviä. Opettajan näkökulmasta 

yksittäisen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen jakson sopiva pituus yhdessä yri-

tyksessä olisi 2-16 viikkoa kerrallaan. (Holpainen 2018.) 

Viimeisten kolmen lukuvuoden aikana Ammattiopisto Lappiassa on suoritettu ta-

lotekniikan perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjä 236 kappaletta (Taulukko 

3). Näyttöjen määrä on vaihdellut vuosittain opiskelijamäärän mukaan, mutta jo-

kaisena lukuvuonna yli 50 % näytöistä on suoritettu työpaikoilla tapahtuvan oppi-

misen yhteydessä paikallisissa yrityksissä ja parhaimpana vuonna työpaikoilla 

tapahtuvia näyttöjä on ollut 66 % kaikista suoritetuista näytöistä. 

Taulukko 3. Talotekniikan perustutkinnon näytöt Ammattiopisto Lappiassa (Hiltunen 
2018.) 

Lukuvuosi Näytöt yhteensä Työpaikoilla Oppilaitoksessa 

2015-2016 106 63 43 

2016-2017 89 48 41 

2017-2018 41 27 14 

 

3.6 Ammatillinen koulutus Norjassa 

Utdanningsdirektoratet eli The Norwegian Directorate for Education and Training 

on Norjan koulutus- ja tutkimusministeriön alainen virasto, jonka vastuulla ovat 

lastentarhat, peruskoulut ja toisen asteen koulutus (Norwegian Directorate for 

Education and Training 2018). 
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Suurin osa ammatillisen koulutuksen ohjelmista koostuu kahden lukuvuoden 

opiskelusta oppilaitoksessa, jota seuraa kahden vuoden oppisopimuskoulutus 

yrityksessä (Kuvio 4). Kansalliset opetussuunnitelmat luovat perustan ammatilli-

selle koulutukselle koulussa ja yrityksissä. Ammatillisen pätevyyden saavuttami-

nen edellyttää käytännön työtehtäviä ja teoriaa sisältävän ammattiosaamisen 

näytön hyväksyttyä suorittamista. Kahden lukuvuoden aikana opiskelija saa op-

pilaitoksessa ammatillisen alan yleisen esittelyn ja mahdollisuuden aloittaa eri-

koistumisen valitsemaan ammattiin. Opetus koostuu yleiskoulutuksesta, amma-

tillisen alan teoreettisesta esittelystä ja käytännön harjoittelusta koulujen työpa-

joissa ja työpaikoilla yrityksissä. (Utdanningsdirektoratet 2018b.) 

 

Kuvio 4. Ammatillisen koulutuksen rakenne Norjassa (Utdanningsdirektoratet 2018a.) 

 

Oppisopimusjakso yrityksissä antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää am-

matillisen alan tuntemusta ja valmistautua ammattiosaamisen näyttöön. Oppiso-
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pimusjakso jakautuu vuoden koulutusta sisältävään jaksoon ja vuoden tuotta-

vaan työhön yrityksessä. Oppisopimusjakson sisältö vaihtelee eri yrityksissä, 

mutta yleensä oppisopimusoppilaat saavat enemmän koulutusta oppisopimus-

jakson alussa. Kolmenvälinen yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa on tärkeä 

osa Norjan ammatillisen koulutusjärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä. 

(Utdanningsdirektoratet 2018b.) 

3.7 Talotekniikan koulutus Kirkkoniemessä 

Pohjois-Norjan Kirkkoniemessä toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, ni-

meltään Kirkenes videregående skole, koulutetaan putkiasentajia norjalaisen 

opetussuunnitelman mukaan. Opintolinja on nimeltää Klima, energi- og miljøtek-

nikk (Kirkenes videregående skole 2018.)  

Opiskelu oppilaitoksessa kestää kaksi lukuvuotta ja opinnot koostuvat ensimmäi-

sen lukuvuoden yleisjaksosta ja toisen vuoden putkiasennukseen suuntautu-

neesta lukuvuodesta. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat opiskelevat yhtei-

siä opintoja, kuten esimerkiksi liikuntaa, kieliä ja luonnontieteitä. Lisäksi opiskel-

laan tutustumisluontoisesti monia eri teknisen alan ammatteja, kuten putkiasen-

nusta, ilmanvaihtoa, rakennusalaa ja metallitöitä. Ensimmäisen lukuvuoden tek-

nisten opintojen sisältö vaihtelee oppilaitoksen tarjonnan ja opettajien opetuk-

seen käytettävissä olevan ajan mukaan. Toisen lukuvuoden aikana opiskelijat 

suuntautuvat putkiasennukseen, jolloin he ovat kaksi päivää viikossa harjoittele-

massa yrityksissä ja kolme päivää lähiopetuksessa oppilaitoksessa. Tyypillinen 

ryhmäkoko putkiasennuksessa on 6-8 opiskelijaa. (Konradsen 2018.) 

Kahden lukuvuoden jälkeen opiskelijat aloittavat kaksi ja puoli vuotta kestävän 

palkallisen työnteon putkiasennusalan yrityksessä. Tässä vaiheessa opiskelijan 

opiskelusuhde oppilaitokseen päättyy, eikä hän ole enää oppilaitoksen ohjauk-

sessa tai valvonnassa. Kahden ja puolen vuoden työnteon jälkeen opiskelijat il-

moittautuvat testiasemalle ammattitaitotestiin, joka kestää noin viikon. Testiase-

malla suoritettavaa testiä valvovat yrityksistä tulevat arvioitsijat, jotka ovat vas-

taanottaneet ja arvioineet vastaavia testejä usein monia vuosia. Pohjois-Norjan 

Finnmarkin läänin putkiasennuksen testiasema sijaitsee Altassa. Mikäli opiskelija 

päättää hakeutua ammattikorkeakouluun, voi hän tehdä sen jo kahden vuoden 

ammatillisen oppilaitoksessa opiskelun jälkeen. (Konradsen 2018.) 
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4 OPPIMINEN 

4.1 Oppimiskäsitys ja oppimisympäristöt 

Opetussuunnitelmien perusteissa vallalla olevan oppimiskäsityksien mukaan op-

piminen on erottamaton osa yksilön kasvua ihmisenä ja yhteisön hyvän elämän 

rakentamista, jolloin oppimiskäsitys selittää oppimisen merkityksen ja jatkumisen 

läpi elämän. Oppimiskäsitys selittää myös ajattelun ja oppimisen välisen yhtey-

den, jonka mukaan oppiminen edellyttää ajattelua ja samalla edistää sitä. Koska 

oppiminen on yhteisön hyvän elämän rakentamista, korostuu siinä myös vuoro-

vaikutuksen tärkeys. Opetussuunnitelmien perusteiden oppimiskäsitys ei perustu 

suoraan mihinkään oppimisteoreettiseen suuntaukseen, vaan yhdistää element-

tejä useasta lähestymistavasta. Oppimisen teorioista tehtyjen yhteenvetojen ja 

meta-analyysien perusteella on syntynyt yksimielisiä kuvauksia oppimisen piir-

teistä ja tekijöistä. (Halinen ym. 2016.) 

Yhdeksän oppimista kuvaavaa perusperiaatetta: 

 Oppiminen tarkoittaa jonkin muuttamista. 

 Ihmisenä oleminen merkitsee oppimista ja oppiminen on välttämä-

töntä elämässä selviytymisen kannalta. 

 Oppimista on mahdollista vastustaa. 

 Joskus oppiminen voi johtaa epäedulliseen tulokseen. 

 Oppimista tapahtuu myös automaattisesti ja tiedostamattomasti.  

 Oppimiseen vaikuttavat yksilölliset biologiset ja neurologiset tekijät. 

 Oppimisella voidaan viitata sekä prosessiin, että prosessin tuloksiin 

 Oppiminen on erilaista eri tilanteissa ja eri aikoina. 

 Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja ympäröivän 

kulttuurin kanssa. (Halinen ym. 2016.) 

Edellä mainitut periaatteet kuvaavat yleisiä piirteitä, jotka ovat tunnusomaisia kai-

kelle oppimiselle. Opetussuunnitelmien oppimiskäsityksen kuvaus keskittyy for-

maaliin, tavoitteelliseen oppimiseen, jossa on yhtymäkohtina edellä mainittuihin 

perusperiaatteisiin esimerkiksi oppimisen tilannesidonnaisuus, yksilöllisten teki-

jöiden vaikutus ja oppimisen vuorovaikutusperusta. Oppimista kuvaavat perus-

periaatteet selittävät myös sen, miksi koulussa tapahtuu myös paljon tahatonta 

tiedostamatonta oppimista. (Halinen ym. 2016.) 
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Oppiminen on kasvamista yhteisöllisyyteen. Vanhassa sanonnassa sanotaan, 

lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Tämä metefora havainnollis-

taa kasvatuksen ja kehityksen keskeisiä piirteitä ja jo Vygotskyn uraauurtavassa 

tiedollisen kehityksen teoriassa esitettiin, että ajattelu ja elämäntapa ovat synty-

neet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vygotskyn ajatusten perustalle ra-

kentunut teoria korostaa oppimisen sosiaalista ja kulttuurisidonnaista luonnetta, 

jossa oppimista voidaan tarkastella kokonaisvaltaisena ja dynaamisena proses-

sina ja jossa yksilö kasvaa osaksi toimintaympäristön kulttuuria ja osaaminen 

nähdään yhteisöllisenä tekemisen ja toiminnan taitona. Sosiokulttuurisesta viite-

kehyksestä tarkasteltuna oppiminen ilmenee yhteisöllisenä prosessina, joka 

muokkautuu ja elää yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa erilaisissa tiloissa ja ym-

päristöissä. Yhteisöissä on paljon toimintoja, joita ei voi oppia pelkästään seuraa-

malla ja osallistumalla, vaan tarvitaan opastusta ja opetusta. Koulu on tähän oiva 

yhteisö, jonka tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia hankkia tietoja 

ja taitoja eri asioista. Koulun keskeisimpiä haasteita on opiskelijoille opetettavan 

tiedon pirstaleisuus ja irrallisuus todellisesta käyttökontekstista. Vaarana on, että 

koulu irrottautuu liiaksi muusta maailmasta, eivätkä siellä opitut tiedot ja taidot 

yhdisty opiskelijan todelliseen elämään. (Kumpulainen, ym. 2010, 13-14.) 

Sosiokulttuurisessa oppimiskäsityksessä oppimisen ajatellaan asteittain syvene-

vän osallistumisen prosessina, jonka aikana yksilö saavuttaa yhteisössä aseman 

ja oppii käyttämään yhteisön materiaalisia ja psykologisia työkaluja toiminnas-

saan. Oppimisessa on kyse sekä ajattelun kehittymisestä että maailmassa ole-

misen ja yksilön aseman muuttumisesta. (Kumpulainen, ym. 2010, 93.) 

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Oppilaitoksien formaali kasvatus on yksi osa ko-

konaisuutta, jonka varassa lasten ja nuorten maailmankuva muokkautuu. For-

maalilla oppimisella tarkoitetaan oppilaitoksissa opetussuunnitelmaan ja sen ta-

voitteisiin perustuvaa opetusta. Informaali oppiminen ja arkielämän oppimiskoke-

mukset muodostavat nykyisin jo suurimman osan nuorten oppimiskokemuksista. 

Informaalin oppimisen ympäristö voi olla mikä tahansa ja informaalin määritelmä 

lähenee elinikäisen oppimisen ideaa tuoden esiin arkipäivän kokemuksien mer-

kityksen oppimisessa. (Kumpulainen, ym. 2010, 81, 92.) 
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Formaalin ja informaalin oppimisen resurssien yhdistämisen lisäksi uusissa ”hyb-

rideissä” oppimisympäristöissä yhdistyvät erilaiset oppimisen tilat – fyysiset ja vir-

tuaaliset, omat ja jaetut sekä paikalliset ja globaalit. Teknisestä näkökulmasta 

näissä oppimisympäristöissä käytetään monenlaisia välineitä tiedonhankintaan, 

manipulointiin ja analysointiin sekä kommunikointiin, jakamiseen ja yhteisölliseen 

tiedonrakentamiseen. Hybrideille oppimisympäristöille on tyypillistä erilaisilla so-

siaalisilla tasoilla tapahtuva työskentely, jossa vuorottelevat yksilö, ryhmä, yh-

teisö ja verkostotyöskentely. (Häkkinen, Juntunen & Laakkonen 2013, 92-93.) 

4.2 Oppilaitoksissa oppiminen 

Luokkahuoneissa tapahtuvassa opetuksessa vuorovaikutus on hyvin opettaja-

keskeistä. Opettaja keskustelee monesti yhden opiskelijan kanssa kerrallaan ja 

arvioi julkisesti opiskelijan vastauksen sisällön. Tämä lähtee ajatuksesta, että 

opettajan kysymykseen on olemassa yksi oikea vastaus, jonka opettaja tietää. 

Tämä saattaa johtaa siihen, että keskustelut jäävät lyhyiksi ja varsinkin opiskeli-

joiden osalta sisällöllisesti köyhiksi, kun opettaja puhuu suurimman osan ajasta 

ja tekee suurimman osan kysymyksistä. Opettajakeskeisellä opetuksella on puo-

lensa ja taitavasti toteutettu luento-opetus voi olla inspiroivaa ja herättää opiske-

lijoita ajattelemaan. Oppilaitoksissa tarvitaan myös vuorovaikutusta, jossa voi-

daan painottaa opiskelijoiden toimijuutta ja aloitteellisuutta valmiiden sisältöjen 

omaksumisen sijaan. Opettaja voi osallistaa opiskelijoita laajentamalla toiminta-

mahdollisuuksia ja osallistumiseen kohdistuvia odotuksia. Opiskelijoihin on suh-

tauduttava vakavasti otettavina keskustelukumppaneina, jotka omalta osaltaan 

osallistuvat merkityksen luomiseen ja voivat kehittyä asiantuntijoiksi. (Kumpulai-

nen ym. 2010, 50-51.) 

4.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota paitsi uusien 

teknologisten ratkaisujen käyttöön myös yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja yh-

teistyön työtapoihin opiskelijoiden taitojen kehittämiseksi kohti tulevia työpaik-

koja. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja ryhmätyö eroavat toisistaan 

tehtävien asettamisessa ja koordinoinnissa. Yhteistoiminnallisen oppimisen teh-

tävä on jaettu osatehtäviin ja kukin osallistuja on vastuussa omasta osastaan on-

gelmanratkaisua, kun taas ryhmätyöhön osallistujat ovat yhteisesti vastuussa ko-
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konaisuudesta ja heidän on koordinoitava pyrkimyksiään ratkaista ongelmia yh-

dessä. Yhteistoiminnallisen oppimisen tilanteissa oppijat tuottavat usein myös 

erillisiä ratkaisuja, kun ryhmätyössä yhteinen ratkaisu on olennaisen tärkeää. 

(Hämäläinen 2008, 98-99.) 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on jo pitkään käytetty opetuksen malli. Yhteistoi-

minnallista oppimista käytetään etenkin luokkahuoneissa tapahtuvassa opetuk-

sessa, jolloin opiskelijat työskentelevät oppimistehtävissä pienissä ryhmissä ja 

saavat arvioita ja tunnustusta ryhmässä tekemänsä oppimistehtävän mukaan. 

(Slavin 1980, 315.) 

Opiskelijoiden aloitteellisuutta ja vastuullista toimijuutta voidaan kehittää yhteis-

toiminnallisten opiskelumenetelmien avulla. Vastuu vuorovaikutuksesta ja yh-

dessä tekemisestä antaa monipuolisempia oppimiskokemuksia. Opiskelijoiden 

ryhmätyöskentely ei kuitenkaan aina suju odotusten mukaisesti, koska he eivät 

välttämättä pysy aiheessa, yhteistyö voi olla tuottamatonta tai yhteistyön ongel-

maksi voi muodostua opiskelijoiden väliset valtasuhteet. Usein ajatellaan, että 

vertaisvuorovaikutus opiskelijoiden välillä on tasavertaisempaa kuin vuorovaiku-

tus opiskelijan ja opettajan välillä. Pari- tai ryhmätyöskentelyssä saattaa kuitenkin 

olla valtasuhteita, jotka haittaavat jonkun opiskelijan oppimista tai osallistumista. 

Yksi tapa edistää kaikkien ryhmän jäsenten tasavertaista osallistumista ja toimi-

juutta on vastuuttaa ryhmän jäseniä osallistamaan muita. (Kumpulainen, ym. 

2010, 53-54.) 

Pari- tai ryhmätyöskentelyssä käytännöt rakentuvat opiskelijoiden yksilöllisistä 

lähtökohdista neuvottelun ja ristiriitojen ratkaisuyritysten tuloksena. Parina tai 

ryhmässä työskennellessä opiskelijat omaksuvat työskentelyn aikana rakentuvia 

arvoja ja normeja. Näin syntyvä sosiaalinen kenttä on sidoksissa laajempaan op-

pimisen kontekstiin. Pari- tai ryhmätyöskentelyssä korostuu sosiaalinen ulottu-

vuus, hyvä ilmapiiri ja konsensus. Oppimisessa korostuu keskustelu ja kokemus-

ten jakaminen toisten kanssa. (Isosimppi, Leivo & Rauhala 2013, 82.)  

4.4 Autenttinen oppiminen 

Oppilaitoksissa annettavan opetuksen tulisi olla mahdollisimman yhtenevää työ-

elämässä tarvittavien ammattitaitovaatimusten kanssa. Tällöin voidaan puhua 
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autenttisesta oppimisesta. Autenttinen oppiminen on ennen kaikkea lähestymis-

tapa, jonka avulla tosielämä voidaan mielekkäällä tavalla kytkeä myös oppilaitos-

kontekstissa tapahtuvaan opetukseen ja oppimiseen. Autenttisuus merkitsee si-

ten oppimisympäristön, oppimistilanteiden ja -prosessien suunnittelua, jotka an-

tavat opiskelijalle mahdollisuuksia ajatella ja toimia niin kuin alan ammattilaiset ja 

asiantuntijat toimivat, mutta oppilaitoksissa. (Kiviniemi, Leppisaari & Teräs 2013, 

101.) 

Autenttisten oppimistehtävien tehtävänantojen ei tulisi olla liian yksityiskohtaisia 

ja tarkasti suunniteltuja, vaan pikemminkin väljiä ja ongelmanratkaisukykyä ke-

hittäviä. Jopa sellaisia, etteivät pulmakohdat ole etukäteen selvillä, koska ai-

doissa työelämän tilanteissakin olosuhteet voivat olla niin jäsentymättömiä. Opet-

tajille tämän tyyppisten puutteellisesti kuvattujen ongelmatilanteiden esittäminen 

voi olla vaikeaa, koska heillä on taipumusta kuvata tehtävät liian perusteellisesti 

ja yksiselitteisesti. Tämän tapaiset tehtävät eivät välttämättä vastaa työelämän 

todellisia vaatimuksia. (Kiviniemi ym. 2013, 104.) 

Autenttisuuden keskeisiä periaatteita on se, että ollaan aidosti kosketuksissa asi-

antuntijakulttuuriin ja oppimisprosessissa ratkaistavat ongelmat ovat autenttisia. 

Asiantuntijakulttuurin voi oppia vain olemalla yhteistyössä asiantuntijoiden 

kanssa. Tämän tyyppisessä tilanteessa opiskelija on alkuun noviisi ja hän voi ko-

kea olevansa työyhteisön reuna-alueella. Vähitellen valmius toimia yhteisössä 

kasvaa ja opiskelijasta voi tulla työyhteisön täysivaltainen jäsen. Osallistuessaan 

työntekoon yhteisön jäsenenä opiskelija voi omaksua näkemyksiä ja toimintata-

poja kokeneemmilta ja asiantuntevimmilta henkilöiltä ja nähdä, miten he ratkai-

sevat eri asioita. Tällöin on mahdollista, että asiantuntijat kertovat näkemyksiään 

käytännön toimintaan ja työtehtäviin liittyvistä asioista ja siten jakavat opiskelijan 

kanssa hiljaista tietoaan. (Kiviniemi ym. 2013, 104-105.) 

Autenttisella oppimisella pyritään saavuttamaan taso, jossa opiskelijan tulisi 

kyetä keskustelemaan, jakamaan mielipiteitään ja väittelemään oman substans-

sialueensa keskeisistä aihepiireistä. Tämänkaltainen oman osaamisen artiku-

lointi, ilmentäminen ja oman osaamisen osoittaminen ovat osa ammatillista kas-

vua. (Kiviniemi ym. 2013, 109-110.) 



28 
 
Autenttinen oppiminen voidaan hahmottaa myös lähestymistapana, jonka avulla 

oppilaitoksien opetus ja oppiminen voidaan yhdistää tosielämään (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Autenttiset oppimisen erilaiset kontekstit (Herrington 2011.) 

4.5 Verkko-oppiminen 

Welsh, Wanberg, Brown & Simmering ovat todenneet (Horton 2000, 6) mukaan, 

että verkko-oppiminen on suurimpia muutoksia tavassamme kouluttaa ihmisiä sit-

ten liitutaulun ja aakkosten keksimisen jälkeen. Tietokoneiden ja sähköisen kom-

munikaation kehittyminen on poistanut ajan ja tilan esteitä, joten voimme vas-

taanottaa ja toimittaa tietoa missä ja milloin tahansa. (Welsh, Wanberg, Brown & 

Simmering 2003, 245.) 

Tietoverkkojen välityksellä tietoverkoissa tapahtuvassa oppimisessa voidaan so-

veltaa autenttisen oppimisen periaatteita. Verkko-opetus tai –ympäristö ei si-

nänsä ole tae autenttisen oppimisen toteutumisesta, vaan pedagoginen ajattelu-

tapa saattaa suunnata myös verkko-opetustilanteiden toteutusta. Oppimisympä-

ristöistä saattaakin muodostua eräänlaisia sisältöpankkeja, ja opetus voi olla hy-

vin opettajajohtoista. Kehittynyt mobiiliteknologia ja sosiaalisen median käyttö 

mahdollistavat aiempaa joustavammin yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja osallis-

tuvan toimintakulttuurin kehittymisen. Lähtökohtana verkkotyöskentelyssä voikin 
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olla yhteisöllinen tutkimus- ja projektinomainen työskentely, jolloin korostuu au-

tenttisen kontekstin, oppijan aktiivisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys. (Kivi-

niemi ym. 2013, 102.) 

Verkko-oppimiselle on muitakin syitä kuin autenttisen oppimisen periaatteita. Yri-

tysmaailmassa pyritään vähäisillä resursseilla tarjoamaan työntekijöille mahdolli-

suuksia kehittyä työssään ja parantaa taitoja. Toisaalta yrityksillä voi olla tarvetta 

jalkauttaa uusi toimintakulttuuri tai kehittää toimintaa yhteistyössä työntekijöiden 

kanssa. Niukoilla resursseilla koko yrityksen henkilökunnan kokoaminen yhtei-

sille kursseille ei ole mahdollista. Virtuaaliset ympäristöt ja verkko-oppiminen tar-

joavat yhden vaihtoehdon näiden haasteiden ratkaisemiseen. (Mäkitalo & Wallin-

heimo 2012.) 

4.6 Työpaikoilla tapahtuva oppiminen 

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä on lähdetty paranta-

maan 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Yksi keskeisimpiä tavoitteita oli lisätä 

työssäoppimista, mutta myös kasvattaa oppisopimusopiskelijamäärää, vahvistaa 

työelämän osapuolten ammatillisen koulutuksen kehittämiseen osallistumista, 

ennakoida koulutustarpeita ja painottaa elinikäisen oppimisen merkitystä. Myö-

hemmin mukaan tuli myös ammattiosaamisen näytöt. (Tynjälä ym. 2006, 15.) 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on ollut edistää koulutuksen työ-

elämälähtöisyyttä ja parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista. Lisäksi on 

pyritty vahvistamaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja edellytyksiä 

laadullisesti sekä määrällisesti niin, että työelämällä olisi riittävästi työvoimaa. 

Tarkoituksena on ollut oppimisympäristön kehittäminen työelämälähtöisiksi ja 

työllistävän koulutuksen turvaaminen kaikille opiskelijoille. (Tynjälä ym. 2006, 

16.) 

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen onnistuminen edellyttää kiinteää yhteistyötä 

koulutuksen järjestäjien ja työelämän välillä. Työmarkkinaosapuolet ja valtiovalta 

ovat allekirjoittaneet suosituksen työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta vuonna 

2005. Suosituksessa painotetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta, tut-

kintojen suorittaneiden työllistymistä, mahdollisuutta korkeatasoisen ammattitai-



30 
 
don hankkimiseen, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen paikkojen turvaamista, am-

mattiosaamisen näyttöjen mahdollisuuksien varmistamista ja ammattikoulutuk-

sen vetovoiman vahvistamista. (Tynjälä ym. 2006, 16.) 

4.7 Vertaisoppiminen 

Vertaisoppimisella on pitkä historia. Vertaisoppimista on mahdollisesti tapahtunut 

yhtä kauan kuin mitä tahansa yhteistyötä tai yhteisöllistä toimintaa, joskus epä-

suorasti tai välillisesti. Vertaisoppimiseksi voidaan määritellä tietämyksen ja tai-

tojen hankkimisen aktiivinen avustaminen ja tukeminen tasavertaisten kumppa-

nien kesken. Muut henkilöt kuin ammattitaitoiset opettajat auttavat toisiaan oppi-

maan ja oppivat itse. (Topping 2005, 631.) Vertaisoppiminen on toiminnallisen 

opetuksen periaate, jossa opiskelijat oppivat toistensa kanssa ja toisiltaan, ilman 

opettajan välitöntä opettamista tai osallistumista. Opettajan täytyy organisoida ja 

mahdollistaa vertaisoppimisen tilanne ja hän voi olla läsnä, mutta hän ei opeta tai 

kontrolloi oppimista. (Öystilä s.a.) 

Vertaisoppiminen perustuu ajatukseen, että jokaisella on jotakin kiinnostaa ope-

tettavaa toiselle. Vertaisoppimisessa opettajan ja opiskelijan roolit hämärtyvät ja 

oppijat ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa ja kaikki oppivat toisiltaan. Käy-

tännön esimerkki vertaisoppimistilanteesta on ryhmätyö, jossa opiskelijat itse luo-

vat oman oppimisen kontekstin, hakevat vastauksia kysymyksiinsä omista lähtö-

kohdistaan ja hyödyntävät omaa ja toistensa osaamista. (Poutanen, Laaksonen, 

Parviainen & Tiuraniemi 2013, 80.) 

Vertaisoppiminen on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi keinoksi tiedollisten oppi-

mistulosten saavuttamisessa, itseohjautuvuuden ja vuorovaikutustaitojen kehitty-

misessä ja työelämävalmiuksien hankkimisessa. Opiskelijoiden opinnoissa viih-

tyminen on parantunut, motivaatio kasvanut ja itseluottamus kehittynyt vertaisop-

pimisen myötä. (Öystilä s.a.)  
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5 TULOKSET 

5.1 Kyselylomaketutkimus 

Kyselylomaketutkimuksen vastaajaryhmänä oli viisitoista Meri-Lapin alueen talo-

tekniikan alan yritystä. Kysely toteutettiin informoituna kyselynä keväällä 2018 ja 

kyselylomakkeen täytti urakoitsija tai yrityksen työnjohtoon kuuluva henkilö.  

Talotekniikan yritysten koko vaihtelee paljon, koska osa yrityksistä on viime vuo-

sina perustettuja asennusalan yrityksiä ja vastaavasti toiset yrityksen voivat olla 

saavuttaneet jo useamman kymmenen vuoden iän ja laajentaneet toimintansa 

usealle eri paikkakunnalle. Kyselyyn osallistuneiden yritysten työntekijämäärä 

vaihteli seuraavasti (Kuvio 6). Pienimmässä yrityksessä oli yksi työntekijä ja suu-

rimmassa yrityksessä heitä oli 50 kappaletta.  

  

Kuvio 6. Kyselyyn osallistuneiden yritysten työntekijöiden määrä  

 
Koska kyselylomaketutkimus toteutettiin informoituna kyselynä ja kyselyyn osal-

listuneet yritykset olivat olleet oppilaitoksen yhteistyökumppaneina tai nuorem-

pien yritysten yrittäjät muissa yrityksissä aikaisemmin työntekijöinä, oli yrityksissä 

ajantasainen tieto työssäoppimisen muuttumisesta koulutussopimuksen kautta 

toteutettavaksi työpaikalla tapahtuvaksi oppimiseksi (Kuvio 7).  

5

3

4

3

Työntekijöiden määrä yrityksissä

1-5 henkilöä 6-10 henkilöä 11-20 henkilöä  yli 21 henkilöä
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Kuvio 7. Tieto koulutussopimuksesta 

 
Kyselylomaketutkimukseen osallistuneet yritykset olivat erittäin kiinnostuneita ot-

tamaa opiskelijoita yrityksiin koulutussopimuksella (Kuvio 8). 

 

Kuvio 8. Kiinnostus koulutussopimusta kohtaan 

 

100,00%

0,00%

Tiedän, mitä koulutussopimus tarkoittaa

Kyllä Ei

100,00%

Kiinnostus ottaa opiskelijoita koulutussopimuksella

Kyllä Ei
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Kesäaikainen oppisopimus on tullut uutena työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

muotona ammatillisen koulutuksen reformin myötä.  Kesäaikainen oppisopimuk-

sessa yritys palkkaa opiskelijan kesätöihin ja opiskelijan kesätyö luetaan hyväksi 

hänen opintoihinsa. Vaikka kesäaikainen oppisopimus ei saavuttanut yhtä suurta 

kiinnostusta kuin koulutussopimus, oli kiinnostus silti hyvällä tasolla (Kuvio 9). 

 

Kuvio 9. Kiinnostus ottaa opiskelijoita kesäoppisopimukseen 

 
Kesäoppisopimuksesta kysyttiin vielä, olisiko opiskelijan ensin oltava koulutusso-

pimuksella ennen kuin yritykset uskaltaisivat ottaa opiskelijan palkalliseen kesä-

oppisopimukseen (Kuvio 10).  

73%

27%

Kiinnostus kesäoppisopimusta kohtaan

Kyllä Ei
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Kuvio 10. Koulutussopimus ennen kesäoppisopimusta 

 
Opiskelijoiden koulutussopimusjaksoja suunniteltaessa on oppilaitoksen hyvä 

tietää, kuinka monta opiskelijaa mihinkin yritykseen voi ajatella lähetettävän tai 

tarjottavan. Kyselylomakkeessa kysyttiin seuraavaksi, kuinka monta opiskelijaa 

yritys voisi maksimissaan ottaa kerrallaan. Noin neljäosa yrityksistä arvioi maksi-

mimääräksi yhden opiskelijan ja yleisin vastaus oli kaksi (Kuvio 11). 

 

Kuvio 11. Opiskelijoiden maksimimäärä yrityksissä yhdellä kertaa 

82%

18%

Koulutusopimus ennen kesäoppisopimusta

Kyllä Ei

26,7 %

60,0 %

6,7 %

6,7 %

Opiskelijoiden maksimimäärä yrityksessä

1 2 3 yli 3
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Seuraavaksi yritysten edustajilta kysyttiin koulutussopimusjakson maksimipi-

tuutta yhdellä kertaa (Kuvio 12). Yhden yrityksen edustaja jätti vastaamatta, 

koska hänen mielestään maksimipituutta ei voi määritellä. Yleisimmäksi vas-

taukseksi tuli kahdeksan viikkoa, joka on myös oppilaitoksessa käytettävän vii-

sijaksojärjestelmän jakson pituus. Toiseksi eniten sai kannatusta kahden oppilai-

tosjakson mittainen 16 viikon koulutussopimus. 

 

Kuvio 12. Koulutussopimusjakson maksimipituus 

 
Vastaavasti yritysten edustajilta kysyttiin myös, mikä olisi heidän mielestään mi-

nimipituus koulutussopimukselle. Yleisin vastaus oli kaksi viikkoa, vastausten 

vaihdellessa yhdestä kahdeksaan viikkoon (Kuvio 13). 
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Kuvio 13. Koulutussopimusjakson minimipituus 

 
Yrityksen edustajilta kysyttiin seuraavaksi, mitä opintokokonaisuuksia opiskelijat 

voisivat yrityksissä koulutussopimusjaksojen aikana opiskella. Tutkinnon jako 

opintokokonaisuuksiin tässä kysymyksessä perustui keväällä 2018 voimassa ol-

leeseen opetussuunnitelmaan. Kaikki yritykset (Kuvio 14) olivat sitä mieltä, että 

heillä opiskelija voi opiskella LVI-asennustöiden opintokokonaisuutta. Tämä opin-

tokokonaisuus on koulukohtainen opetussuunnitelman osa Ammattiopisto Lap-

piassa. Vain kolmasosa yrityksistä oli sitä mieltä, että heillä opiskelija voi opiskella 

Putkistojen hitsaus opintokokonaisuuteen liittyä asioita.  
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Kuvio 14. Yrityksissä opiskeltavat opintokokonaisuudet 

 
Ennen koulutussopimusjakson alkua opiskelijan pitää suorittaa tulityö- ja työtur-

vallisuuskortti ja lisäksi hänellä olisi oltava mukanaan työvaatteet ja henkilökoh-

taiset suojaimet (Kuvio 15). Kaksi yritystä viidestätoista toivoi, että opiskelijalla on 

käsityökalut mukanaan ja yksi yritys näki tarpeelliseksi, että opiskelijalla on ajo-

kortti. 

 
 
Kuvio 15. Yrityksen vaatimukset opiskelijalle 

 
Työpaikoilla tapahtuva oppiminen nähdään monissa yrityksissä tärkeäksi oppimi-

sen muodoksi, koska 80 % yritysten edustajista kokee sen välttämättömäksi 

osaksi ammatillista opiskelua talotekniikan alalla (Kuvio 16). 

73%

33%

73%

67%

100%

Lämmitysjärjestelmien asentaminen

Putkistojen hitsaus

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen

LVI asennustyöt

Mitä opintokokonaisuuksia opiskelija voi yrityksessä 
opiskella

60%

87%

7%

80%

13%

Tulityökortti

Työturvallisuuskortti

Ajokortti

Työvaatteet(Suojavaatteet, turvakengät, suojaimet,
jne.)

Käsityökalut

Opiskelijalla on ehdottomasti oltava 
koulutussopimusjaksolle tultaessa
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Kuvio 16. Työpaikalla oppimisen jaksojen välttämättömyys 

 
Ammatillisen koulutuksen reformissa painotetaan työpaikalla oppimista ja uudis-

tuksen myötä työpaikalla oppimisen jaksot voivat olla lyhyitäkin. Kyselyyn osallis-

tuneilta yrityksiltä kysyttiin valmiutta ottaa yhteyttä oppilaitokseen aputyöntekijän 

saamiseksi työmaalle, koska tästä saatu lyhytkin kokemus on opiskelijalle tärkeä. 

Suurin osa yrityksistä oli valmis tämänkaltaiseen yhteistyöhön (Kuvio 17). 

 

Kuvio 17. Yrityksien suhtautuminen lyhyisiin työpaikalla tapahtuviin oppimisjaksoihin. 

80%

20%

Onko välttämätöntä, että opiskelijoilla on työpaikkalla 
oppimisen jaksoja

Kyllä EI

93%

7%

Valmius ottaa yhteyttä oppilaitokseen, jos tarjolla 
sopiva lyhytaikainen työpaikkalla oppimisjakso 

opiskelijalle

Kyllä EI
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Joskus käy niin, että opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppimisjakso täytyy kes-

keyttää yrityksen toimesta. Yrityksien edustajat (Kuvio 18) ilmoittavat siitä mie-

luummin itse suoraan opiskelijalle kuin oppilaitokseen opettajalle.  

 

Kuvio 18. Ilmoitus koulutussopimuksen keskeytyksestä 

 
Seuraavaksi kyselylomakkeen oli kaksi avointa kysymystä, joiden vastaukset ke-

rättiin yhteen ja jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin vastauksiin tut-

kijan näkemyksen mukaan.  

Yrityksien edustajien mielestä opiskelijat nähdään mahdollisuutena saada uusia 

työntekijöitä yritykseen (Taulukko 4). 

  

53%

47%

Ilmoitan koulutussopimuksen keskeytyksestä?

Opiskelijalle, joka saa itse ilmoittaa ohjaavalle opettajalle

Opettajalle, joka ilmoittaa opiskelijalle
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Taulukko 4. Opiskelijoiden merkitys yritykselle 

positiiviset neutraalit negatiiviset 

-työntekijöiden saanti tu-
levaisuudessa 
-erittäin tärkeä, useita 
työllistynyt harjoittelun 
kautta 
-saada mahdollisesti uu-
sia työntekijöitä 
-toivo uusista työnteki-
jöistä 
-tullut uusia työntekijöitä 
-mahdollisesti uusia 
työntekijöitä 
-osaavilla opiskelijoilla 
merkitystä 
-tärkeä 
-tulevaisuus 

-tehdä alaa tutuksi opis-
kelijoille 

-tällä hetkellä vähäinen, 
voisi olla suurempi 
-vähäinen 
-hyvin vähäinen 

 

Yrityksien edustajat olivat sitä mieltä, että henkilökunnan suhtautuminen opiske-

lijoihin on positiivista, asiallista ja avointa (Taulukko 5).  

Taulukko 5. Henkilökunnan suhtautuminen opiskelijoihin 

positiiviset neutraalit negatiiviset 

-hyvin 
-myönteisesti 
-hyvin 
-postiivisesti 
-hyvin 
-pääsääntöisesti myötä-
mielisesti 
-myönteisesti 
-asiallisesti 
-avoimesti ja kiinnostu-
neesti 
-hyvin 
-positiivisesti 
-hyvin 

-sekä että  

 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä yrityksen edustajilta kysyttiin, mitä 

he haluaisivat oppilaitoksen tekevän työelämän ja koulutuksen yhteistyön lisää-

miseksi. Vastauksissa toivottiin: aktiivisempaa yhteydenpitoa jos on ”potentiaali-
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sia” opiskelijoita, informaatiota, enemmän harjoittelua, työmotivaatiota opiskeli-

joille ja yksi yritys tarjoutui tulemaan oppilaitokseen pitämään lyhyitä kursseja 

opiskelijoille.  

5.2 Havainnointi 

Opinnäytetyöhön sisältyi havainnoimalla suoritettava aineistonkeruu. Havainnoi-

malla tutkija keräsi tietoa ammatillisen koulutuksen reformin toteutumisesta työ-

paikalla tapahtuvan opiskelun osalta Ammattiopisto Lappian Kemin talotekniikan 

osastolla. Havainnointia suoritettiin koko kevätlukukausi 2018 ja havainnoista pi-

dettiin kirjaa ennalta suunniteltuun havainnointilomakkeeseen (Taulukko 6). 

Taulukko 6. Havainnointilomake työpaikalla tapahtuvan opiskelun seurantaan 

HAVAINNOINTILOMAKE 

Tällä lomakkeella tehdään havainnointia ammatillisen koulutuksen reformin 
toteutumisesta Ammattiopisto Lappian Kemin toimipisteen talotekniikan osas-
tolla kevätlukukaudella 2018. 

havainto aika tai määrä havainnoin te-
kijä 

-sopimuspohja koulutussopimukseen 
(pvm) 

18.1.2018 RKA 

-ensimmäinen koulutussopimus (pvm) 29.1.2018 RKA 

   

-sopimuksia yhteensä (kpl) 16 ja 6(kesä) 28.5.2018/rka 

-osallistuneet opiskelijat (kpl) 14 28.5.2018/rka 

-osallistuneet yritykset (kpl) 9 28.5.2018/rka 

-sopimusten yhteispituus (viikkoa) 100 ja 50(kesä) 28.5.2018/rka 

-pisin sopimus (viikkoa/päivää) 13 viikkoa 28.5.2018/rka 

-lyhyin sopimus (viikkoa/päivää) 10 päivää 28.5.2018/rka 

-koulutussopimusten keskiarvo (viik-
koa/päivää) 

6,25v ja 
8,3v(kesä) 

28.5.2018/rka 

-keskeytyneet koulutussopimukset (kpl) 1 13.2.2018/rka 

 

Kevään 2018 aikana solmittiin yhteensä 16 koulutussopimusta, joiden pituus 

vaihteli 2-13 viikon välillä. Yhteensä sopimuksia solmittiin 14 opiskelijalle ja sopi-

musten yhteispituus oli 100 viikkoa. Kesäaikaisia oppisopimuksia solmittiin kuu-

delle opiskelijalle ja näiden sopimusten yhteispituus oli 50 viikkoa. Sopimuskump-

paneina oli yhdeksän eri talotekniikan yritystä. Vain yksi sopimus jouduttiin kes-

keyttämään.  
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten Ammattiopisto Lappian talotek-

niikan osasto pystyy vastaamaan ammattikoulutuksen reformin asettamiin haas-

teisiin.  

Ammattiopisto Lappian talotekniikan osastolla on hyvin toimiva yritysyhteistyö ja 

yrityksillä on ajantasainen tieto ammatillisen koulutuksen uudistuksista. Yritykset 

ovat valmiita ottamaan opiskelijoita työpaikoilla tapahtuvan oppimisen jaksoille ja 

palkkaamaan heitä kesäaikaisen oppisopimuksen kautta. Merkittävänä syynä tä-

hän on, että yritykset näkevät työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tärkeäksi oppi-

misen muodoksi ja opiskelijat mahdollisina tulevina työntekijöinä. 

Oppilaitoksessa laadittu koulukohtainen opetussuunnitelma vaikuttaa tässä tilan-

teessa toimivalta ratkaisulta. Opiskelijat opiskelevat oppilaitoksessa pääsääntöi-

sesti kaksi jaksoa jokaista keskeistä laajempaa opintokokonaisuutta ja suorittavat 

opintojaksojen syventävän osan yrityksissä tapahtuvan oppimisen kautta kol-

mantena lukuvuonna. Nopeammin opinnoissaan edenneet opiskelijat voivat 

mennä jo aikaisemmin yrityksiin, mikäli yrityksillä on mahdollisuus työtilanteen 

niin salliessa ottaa heitä vastaan. Ammattiosaamisen näytöt pyritään tekemään 

yrityksissä entiseen tapaan. Tutkinnon valinnaiset, suppeammat opintokokonai-

suudet pyritään suorittamaan kokonaisuudessaan yrityksissä ja niiden sijoittelu 

voi vaihdella opiskelijan opintojen etenemisen ja koulutussopimuspaikan mukaan 

joustavasti. 

Ammatillisen koulutuksen tulisi olla työelämälähtöistä ja näin onkin Kemin talo-

tekniikan osaston osalta. Viimeisen kolmen vuoden aikana ammattiosaamisen 

näyttöjä on järjestetty työpaikoilla aidoissa kohteissa huomattavasti enemmän 

kuin valtakunnassa keskimäärin. Ainoastaan Putkistojen hitsaus tutkinnon osan 

näytöt on suunniteltu järjestettäväksi oppilaitoksen tiloissa ja tätä suunnitelmaa 

tukee hyvin paikallisten yritysten näkemys, jossa vain joka kolmas yritys oli sitä 

mieltä, että tähän tutkinnon osaan kuuluvia asioita opiskelija voi opiskella heidän 

yrityksessään. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu merkittävästi viime vuosina ja toi-

vottavasti tässä on nyt saavutettu aallonpohja. Eri medioista on voinut syksyn 
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2018 aikana lukea tarinoita, joissa ammatillisen koulutuksen opiskelijat viettävät 

päivät kotona tai kaupungilla oppilaitoksissa opiskelun sijaan. Tätä vasten ih-

meelliseltä tuntuukin uusi käyttöön otettu rahoitusmalli. Rahoitusmallissa 50 % 

rahoituksesta tulee perusrahoituksena, 35 % suoritusrahoituksena ja 15 % vai-

kuttavuusrahoituksena. Ajatusmalli lähtee siitä, että opiskelijoiden pitäisi valmis-

tua nopeammin ja valmistuvan opiskelijan paikalle tulisi aina uusi opiskelija, 

vaikka kesken lukuvuoden. Tämä toimiikin varmasti kasvukeskuksissa, mutta 

pienemmillä paikkakunnilla uutta tulijaa ei niin vain löydy. Opiskelijan suorittaessa 

kaikki ammattiosaamisen näyttönsä nopeammin kuin kolmessa lukuvuodessa 

oppilaitokselta jää saamatta vastaava osa opiskelijan perusrahoitusosuudesta, 

joka lasketaan opiskelijan oppilaitoksessa kirjoilla olosta.  

Kevätlukukaudella 2018 talotekniikan osaston opiskelijoista 14 oli koulutussopi-

muksen kautta työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla. Sen hetkisestä opis-

kelijamäärästä noin joka kolmas opiskelija kävi suorittamassa osan opinnoistaan 

yrityksessä. Erityisen aktiivisesti yrityksissä kävivät 2. vuosikurssin opiskelijat, 

vaikka heillä piti olla koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaan koko kevät op-

pilaitoksessa tapahtuvia opintoja. Näistä 2. vuosikurssin opiskelijoista kuudelle 

solmittiin kesäaikainen oppisopimus yritykseen. Vain yhden opiskelijan koulutus-

sopimus purettiin, mutta siihen oli syynä opiskelijan valmistuminen ja työllistymi-

nen samaan yritykseen. 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida Ammat-

tiopisto Lappian Kemin talotekniikan osaston pystyneen vastaamaan ammatilli-

sen koulutuksen reformin asettamiin haasteisiin. Osastolla on pystytty kevään 

2018 aikana ottamaan käyttöön opiskelijoiden joustava siirtyminen oppilaitok-

sessa tapahtuvasta lähiopetuksesta työpaikoilla tapahtuvan oppimisen piiriin. 

Opiskelijat ovat voineet suorittaa yrityksissä opintojaan omaan tahtiinsa eri opin-

tokokonaisuuksista ja vanha rintamaopetus on voitu uudistaa reformin tavoittei-

siin paremmin vastaavaksi joustavaksi malliksi. Osaltaan tilannetta on varmasti 

auttanut muutaman vuoden jatkunut taloudellinen kasvu ja siitä osaltaan johtuva 

yritysten hyvä työtilanne.  

Tulevina vuosina Ammattiopisto Lappian talotekniikan osaston on pyrittävä yllä-

pitämään luodut kumppanuussuhteet yrityksiin ja samalla luotava uusia suhteita 

niidenkin merilappialaisten yritysten kanssa, joiden edustajia ei tavoitettu tähän 
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tutkimukseen. Jo ennen ammatillisen koulutuksen reformia satunnaisesti osa 

opiskelijoista hakeutui työssäoppimaan lähimpiin kasvukeskuksiin, eli Ouluun ja 

Rovaniemelle, ja nämä työpaikoilla tapahtuvat oppimisen jaksot tuovat uusia yh-

teistyökumppaneita, ainakin lyhytaikaisesti. Suomen rakennuskannasta on aina 

osa saneerauksen tarpeessa ja tästä syystä talotekniikan asentajille on riittänyt 

hyvin töitä lama-aikoinakin, jolloin uudisrakentaminen voi olla pitkäänkin pysäh-

dyksissä. Edellä mainituin toimenpitein ja perustein nyt saavutettu hyvä tilanne 

opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suhteen voi näkemykseni mu-

kaan jatkua myös tulevaisuudessa. 

Yhtenä osana tätä työtä oli selvittää suomalaisen ja norjalaisen koulutusjärjestel-

män eroavaisuuksia talotekniikan koulutuksen, työpaikoilla oppimisen ja ammat-

tiosaamisen näyttöjen osalta. Heti alkuun tuli selville, että koulutusjärjestelmät 

ovat hyvin erilaiset. Lähiopetuksen aikana suomalaisessa opetusryhmässä on 

opiskelijoita noin kolminkertaisesti verrattuna vastaavaan norjalaiseen ryhmään. 

Tämä tarkoittaa suoraan sitä, että norjalaisella opettajalla on kolminkertainen 

aika opettaa opiskelijaa verrattuna suomalaiseen opettajaan. Vaikka norjalaiset 

opiskelijat ovat ensimmäisen lukuvuoden yleisissä tekniikan opinnoissa, tasoittuu 

heidän saama talotekniikan käytännön opetus pienemmän ryhmäkoon takia.  

Työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa norjalainen ja suomalainen järjestelmä 

eroavat täysin toisistaan.  Kaikki norjalaiset opiskelijat ovat jo toisen lukuvuoden 

aikana yrityksissä useamman päivän joka viikko ja tämä mahdollistaa sen, että 

he saavat paljon käytännön harjoittelua ja oppivat työelämän sääntöjä ja käytän-

teitä jo opiskelujen tässä vaiheessa. Ammattiopisto Lappiassa on pitkää ajateltu, 

että opiskelijat ovat työpaikoilla tapahtuvat oppimisen piirissä jakson kerrallaan, 

eli noin 7-8 viikkoa ja merilappilaiset talotekniikan alan yritykset pitivät työpaikalla 

tapahtuvat oppimisen jakson minimi pituutena kahta viikkoa. Norjalainen järjes-

telmä toimii joustavammin, johon osasyynä on varmasti se, että pienemmällä 

opiskelijamäärällä on helpompi toimia joustavasti.  

Kahden kouluvuoden jälkeen norjalainen opiskelija solmii työsopimuksen yrityk-

sen kanssa ja hän aloittaa valmistautumisen noin kahden ja puolen vuoden 

päästä koittavaa ammattiosaamisen näyttöä varten. Ammattiosaamisen näyttö 

annetaan noin viikon kestävänä työnäyttönä testiasemalla. Ammattiopisto Lap-
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piassa talotekniikan opiskelija on kolmantena lukuvuonna yhden jakson oppilai-

toksessa opiskelemassa Putkistojen hitsaus opintokokonaisuutta ja suorittaa siitä 

oppilaitoksessa ammattiosaamisen näytön. Muun ajan kolmannesta lukuvuo-

desta opiskelija on työpaikalla tapahtuvan oppimisen piirissä hakemassa osaa-

mista yrityksistä ja suorittaa ammattiosaamisen näyttönsä riittävän osaamisen 

saatuaan yrityksen työmaalla. Opiskelijalla on tyypillisesti 1-4 työpaikalla tapah-

tuvan oppimisen koulutus- tai oppisopimusta kolmannen opiskeluvuoden aikana 

ja välittömästi kaikki ammattiosaamisen näytöt suoritettuaan opiskelija valmistuu 

ja saa päättötodistuksen. Näkemykseni mukaan suomalainen järjestelmä on pa-

rempi, koska ammattiosaamisen näytöt annetaan suurimmaksi osaksi oikeilla 

työmailla ja monessa eri osassa, jotka kaikki myös arvioidaan erikseen. Opiske-

lijat voivat myös opiskella nopeammin ja suorittaa näyttöjä joustavasti.  

6.2 Luotettavuuden arviointi 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tapaustutkimusta, jonka haasteena on luotetta-

vuuden arviointi. Tutkimuksessa saadut tulokset eivät ole yleispäteviä tai siirret-

tävissä suoraan johonkin toiseen toimintaympäristöön. Tutkimuksessa kerätty ai-

neisto on tutkijan keräämään ja osallistujien tuottamaa, joista tutkija on tehnyt 

omat johtopäätöksensä. Kerätty materiaali on myös sidoksissa aikaan ja toimin-

taympäristöön ja tutkija on tehnyt tulkintansa ja päätelmänsä omasta näkökul-

mastaan. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin kautta, joka tarkoittaa, että 

tutkimus ei anna sattumanvaraisia tuloksia. Jos tutkimus toistettaisiin, niin tulos-

ten pitäisi olla samankaltaiset. Toinen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liit-

tyvä käsite on validiteetti, joka tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tut-

kimuksella pyrittiin mittaamaan. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tut-

kijan kuvaukset tutkimuksen toteuttamisen kaikista vaiheissa. Tutkimusmenetel-

mien yhteiskäyttö eli triangulaatio tarkentaa tutkimuksen validiteettia. (Hirsjärvi 

ym. 1997, 226-228.) 

Tässä työssä on pyritty mahdollisimman selkeästi ja tarkasti kertomaan kaikki 

aineistonkeruun ja tutkimuksen eri vaiheet, mitä on tehty, miksi ja miten. Aineis-

toa on kerätty usealla eri menetelmällä pyrkien lisäämään tutkimuksen validiteet-

tia. Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät on kuvattu huolellisesti ja saadut 

tulokset on esitetty tarkasti ja vääristelemättä. 
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6.3 Oppiminen 

Osana tätä opinnäytetyötä tarkasteltiin oppimista ja sen eri variaatioita. Ammatil-

linen koulutus ja varmasti muutkin koulutusmuodot ovat muuttuneet viimeisen 

vuosikymmenen aikana paljon, koska tieto ei ole enää pelkästään paperille pai-

nettuna. Oppimista tapahtuu kaiken aikaa ja oppijalle voidaan toimittaa tai hän 

voi hankkia tietoa ajasta tai paikasta riippumatta sähköisen tiedonvälityksen ke-

hittymisen ja nopeutumisen myötä. Ammatillisessa koulutuksessa korostuu kui-

tenkin käsillä tekemisen taito, jota ei voi oppia muuten kuin harjoittelemalla. Siksi 

onkin tärkeää, että ammatillinen koulutus on kiinteässä yhteistyössä yritysten 

kanssa. Oppilaitoksissa voidaan opettaa opiskelijalle perustaidot, mutta harjaan-

tuminen ammattilaiseksi jää työelämässä tapahtuvan oppimisen piiriin. Kaikista 

ei tule valmistuttuaan ammattilaisia, mutta jokaisella on siihen mahdollisuus har-

jaantumisen kautta, joka jatkuu ensimmäisinä työvuosina. 
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Liite 1. 

Opiskelen Lapin Ammattikorkeakoulussa Yamk-insinööriksi ja tutkin ammattikoulutuksen refor-

min asettaminen haasteiden toteutumista Ammattiopisto Lappian talotekniikan osastolla. 

 

Opinnäytetyön tuloksena Ammattiopisto Lappian Kemin talotekniikan osasto saa tarkan kuvan 

Meri-Lapin alueen LVI-alan yrityksien toiminnasta ja mahdollisuuksista solmia koulutussopimuk-

sia talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ammatillisiin tutkinnon osiin. Toisena tu-

loksena saadaan tieto, miten ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano onnistuu Am-

mattiopisto Lappian Kemin talotekniikan osastolla ja miten yhteistyö yritysten kanssa lähtee 

käyntiin kevätlukukauden 2018 aikana. Kolmantena tuloksena saadaan tieto, mitkä asiat eivät 

vielä kevään aikana onnistuneet ja mitä pitää kehittää tulevaisuudessa. 

 

Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan oheiseen kyselyyn tämän tapaamisen aikana. Kysely kä-

sitellään nimettömänä. 

 

Risto Kangas 
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Taustatiedot 
Yrityksen nimi, (ei näy valmiissa työssä) 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vastaaja, (ei näy valmiissa työssä) 
 
_______________________________________________________________ 
 
Varsinaiset kysymykset 
 
1. Kuinka monta työntekijää yrityksessänne on?_________________ 
 
2. Tiedän, mitä koulutussopimus tarkoittaa?  

O  Kyllä  
O   EI 

 
3. Oletteko kiinnostuneita ottamaan opiskelijoita koulutussopimuksella yritykseenne suoritta-
maan opintojaan? 

O   Kyllä  
O   EI 

 
4. Oletteko kiinnostuneita ottamaan opiskelijoita kesäksi oppisopimuksella(kesäaikainen pal-
kallinen koulutussopimus), jolloin opiskelijat suorittaisivat opintojaan ja maksaisitte heille palk-
kaa kesätyöstä?  

O   Kyllä  
O   EI 

 
5. Jos vastasitte Kyllä, niin pitäisikö opiskelijan ensin olla koulutussopimus jaksolla ennen oppi-
sopimusjaksoa?  

O   Kyllä 
O   EI 

 
6. Kuinka monta opiskelijaa voisitte ottaa maksimissaan kerrallaan? 

O   1  
O   2 
O   3  
O   yli 3 
 

7. Mikä olisi mielestänne koulutussopimusjakson maksimipituus yhdellä kertaa? 
 
________________ viikkoa 
 
8. Mikä olisi mielestänne koulutussopimusjakson minimipituus yhdellä kertaa? 
 
________________ viikkoa 
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9. Mitä opintokokonaisuuksia tai niiden osia opiskelija voisi mielestänne yrityksessä opis-
kella(voitte valita useita)? 

O   Lämmitysjärjestelmien asentaminen 
O   Putkistojen hitsaus 
O   Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 
O   Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen 
O   LVI asennustyöt 

 
10. Opiskelijalla on ehdottomasti oltava koulutussopimusjaksolle tultaessa? 

O   Tulityökortti 
O   Työturvallisuuskortti 
O   Ajokortti 
O   Työvaatteet(Suojavaatteet, turvakengät, suojaimet, jne.) 
O   Käsityökalut 
O   Jotain muuta, mitä?___________________________________ 

 
11. Onko mielestänne välttämätöntä, että talotekniikan opiskelijat suorittavat osan opinnois-
taan koulutussopimuksen kautta?  

O   Kyllä  
O   EI 

 
12. Oletteko itse valmis ottamaan yhteyttä Ammattiopisto Lappian talotekniikan osastolle, jos 
teillä olisi sopiva lyhytaikainen koulutussopimuksen piiriin sopiva työ. Esimerkiksi tarvitsisitte 
kahdeksi viikoksi työmaalle aputyöntekijän, josta saatu kokemus olisi opiskelijalle sopiva?  

O   Kyllä  
O   EI 

 
13. Jos näette tarpeelliseksi keskeyttää opiskelijan koulutussopimuksen, niin ilmoitta siitä en-
simmäiseksi? 
 

O   Opiskelijalle, joka saa itse ilmoittaa ohjaavalle opettajalle 
O   Opettajalle, joka ilmoittaa opiskelijalle 

 
 
 
14. Mikä on opiskelijoiden merkitys yrityksellenne? 
 
 
 
 
15. Miten yrityksenne henkilökunta suhtautuu opiskelijoihin? 
 
 
 
 
 
 
16. Mitä haluaisitte oppilaitoksen tekevän työelämän ja koulutuksen yhteistyön 
lisäämiseksi? 
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Liite 2. 
 

HAVAINNOINTILOMAKE 

Tällä lomakkeella tehdään havainnointia ammatillisen koulutuksen reformin 
toteutumisesta Ammattiopisto Lappian Kemin toimipisteen talotekniikan osas-
tolla kevätlukukaudella 2018. 

havainto aika tai määrä havainnoin 
tekijä 

-sopimuspohja koulutussopimukseen 
(pvm) 

  

-ensimmäinen koulutussopimus (pvm)   

   

-sopimuksia yhteensä (kpl)   

-osallistuneet opiskelijat (kpl)   

-osallistuneet yritykset (kpl)   

-sopimusten yhteispituus (viikkoa)   

-pisin sopimus (viikkoa/päivää)   

-lyhyin sopimus (viikkoa/päivää)   

-koulutussopimusten keskiarvo (viik-
koa/päivää) 

  

-keskeytyneet koulutussopimukset (kpl)   

 
 
 
 


