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Käytetyt termit ja lyhenteet 

CENELEC Eurooppalainen sähköalan standardoimisjärjestö, joka laa-

tii sähköalan EN-standardit. 

EMC Electro Magnetic Compatibility eli sähkömagneettinen yh-

teensopivuus. 

Osp Osaamispiste. Ammatillisten opintojen laajuutta mitataan 

osaamispisteillä. 

Pienjännite Alle 1000 voltin vaihtojännite tai alle 1500 voltin tasajän-

nite. 

STUL Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 

STEK Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 

SETI Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. 

SFS Suomen standardoimisliitto. 

Suurjännite Yli 1000 voltin vaihtojännite tai yli 1500 voltin tasajännite. 

Valokaari Erittäin kuuma ja kirkas fysikaalinen ilmiö, joka tapahtuu 

sähkövirran purkautuessa eristävän materiaalin, kuten il-

man, läpi. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi myös sähköalan koulutus on viime vuo-

sina ollut suurten muutosten keskellä. Lähiopetuksen määrän väheneminen ja työ-

paikalla oppimisen lisääntymien on aiheuttanut huolta opiskelijoiden osaamisen ta-

sosta. Vuonna 2018 voimaan tullut uudistus puhutti paljon jo ennen voimaantuloaan, 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähkö-

alojen ammattiliitto ry esittivät huolestuneisuutensa 2.9.2016 päivätyllä kirjeellään 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle. Järjestöt ovat huolissaan 

muun muassa työpaikolle oppimaan tulevien työ, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden 

hallinasta. Perusosaamisen opettamisen tulee järjestöjen mukaan tapahtua oppilai-

toksissa. (STUL 8.9.2016.) 

Sähköalalla työskenteleviltä vaaditaan riittävä ammattitaidon taso. Valtioneuvoston 

asetuksella on säädelty sähköturvallisuuslakiin (L 1135/2016) perustuvat sähköalan 

opintojen perusvaatimukset. Asetuksessa määritellään sähköalan opintojen perus-

vaatimukset aihealueittain vähimmäislaajuuksineen (A 804/2019, 4 §). 

Sähköturvallisuuslaki määrittelee vaadittavan koulutuksen ja työkokemuksen säh-

köpätevyyden hankkimiseksi. Työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi on suoritettava 

soveltuva sähkötyöturvallisuustutkinto. (L 1135/2016, 66 § - 70 §.) 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden osaa-

mista suhteessa opintojen perusvaatimuksiin ja sähköpätevyyksien opintoja koske-

viin vaatimuksiin. Tutkimus toteutetaan opiskelijan näkökulmasta, miten he kokevat 

osaavansa opinnoilta vaaditut asiat. 
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1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli selvittää valmistuvien sähköasentajien osaamista opiskelijan 

näkökulmasta. Selvitettävänä on, miten hyvin opiskelijat tietävät, mitkä taidot heillä 

pitää olla työelämään siirryttäessä, ja kuinka hyvin he kokevat hallitsevansa nämä 

asiat.  

Tavoitteena oli löytää opiskelijakyselyn perusteella ne osa-alueet, joiden opetusta 

vahvistamalla parhaiten tuetaan valmistumisen jälkeen työelämään siirtyvien opis-

kelijoiden osaamista. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

Kuinka hyvin sähköalan opiskelijat tietävät, millaista osaamista heiltä vaaditaan? 

Millainen on sähköalan opiskelijoiden käsitys omasta osaamisestaan? 

Miten sähköalan opetusta tulee kehittää opiskelijapalautteen perusteella? 

1.3 Työn rakenne 

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa käsitellään työn taustaa ja tavoitetta. Toinen 

luku käsittelee sähköturvallisuutta yleisellä tasolla keskittyen sähkötapaturmiin ja 

sähköpaloihin. Kolmannessa luvussa on aiheena sähkötyöturvallisuus. Sähkötyö-

turvallisuutta on käsitelty sähköturvallisuuslain ja asetusten pohjalta. Luvussa on 

kolme pääteemaa, joista ensimmäisenä käsitellään sähkötöiden tekemiseen liittyvät 

henkilöt, sekä heidän tehtävänsä ja velvollisuutensa. Kolmannen luvun toisena pää-

teemana on sähköpätevyydet, ja kolmantena teemana on sähköalan standardit. 

Neljäs luku käsittelee sähköasentajan opintoja, keskeisenä asiana on sähköalan 

opintojen perusvaatimukset. Opinnäytetyön viidennessä luvussa käsitellään osaa-

misen johtamista. 

Kuudes luku esittelee opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen. Seitsemännessä lu-

vussa esitellään tutkimuksen tulokset ja viimeisessä luvussa kahdeksan on tämän 

opinnäytetyön loppupohdinta. 
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2 SÄHKÖTURVALLISUUS 

Tämä luku käsittelee sähköturvallisuuttaa yleisesti. Sähkötyöturvallisuutta käsitel-

lään luvussa 3.  

Sähköturvallisuus on keskeinen asia sähkölaitteiden ja -laitteistojen kanssa työs-

kennellessä ja niitä käytettäessä. Sähköturvallisuus koskettaa kaikkia sähkön 

kanssa tekemisissä olevia, ei pelkästään sähköalan ammattilaisia, vaan myös ku-

luttajia, jotka käyttävät sähkölaitteita. Sähköiskulta ja tulipalolta suojautumien on 

sähköturvallisuuden peruskiviä, näillä suojellaan sähkön käyttäjiä ja omaisuutta 

sähkön vaaroilta.  

Nurmen ja Simolan (2003, 11) mukaan sähköturvallisuus on kokonaisuus, joka muo-

dostuu turvallisista sähkölaitteista ja -laitteistoista, sähkölaitteiden ja -laitteistojen oi-

keasta käytöstä, kunnonvalvonnasta ja kunnossapidosta sekä sähkötyöturvallisuu-

desta. Sähköturvallisuussäädösten mukaisten tavoitteiden mukaan sähkölaitteet ja 

-laitteistot tulee suunnitella, rakentaa, korjata ja valmistaa siten, että ne eivät: 

– aiheuta varaa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle 

– aiheuta kohtuutonta vaaraa sähköisesti tai sähkömagneettisesti 

– häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. (Nurmi & Simola 

2003, 11.)    

2.1 Sähkötapaturmat 

Sähkölaitteiden lisääntymisestä huolimatta sähkötapaturmien määrä on laskenut 

viime vuosikymmeninä. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ovat ajan mittaan 

muuttuneet. Aiemmin syynä oli yleisimmin rikkinäiset sähkölaitteet ja itsetehdyt lii-

täntä- ja jatkojohdot, nykyään syynä on usein omasta toiminnasta johtuvat tapatur-

mat. Useaan kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen on syynä kiipeily suurjänni-

tepylvääseen tai junan katolle. Suurjännitteisiin avojohtoihin tikkailla tai nosturilla 

koskettaminen on aiheuttanut kuolemia. (Ahoranta 2018, 240-241.) 
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Tukes ylläpitää rekisteriä sähkötapaturmista. Tukesin mukaan sähkötapaturmalla 

tarkoitetaan sähköiskuja ja valokaarionnettomuuksia, joissa valokaari on aiheutta-

nut loukkaantumisen. Putoamiset luokitellaan sähkötapaturmiksi, mikäli ne ovat ai-

heuttaneet sähköiskun tai valokaaren seurauksena. Lähes kaikki Tukesin tietoon 

tulevat sähkötapaturmat ovat sähköiskuja, vuosittain ilmoitetaan noin kymmenen 

valokaaritapaturmaa. Lähes kaikki sähkötapaturmat aiheutuvat alle 1 kV:n kojeis-

toissa tai laitteilla. Suurjännite-sähkötapaturmia sattuu maallikoille yleensä luvatto-

man toiminnan seurauksena, esimerkiksi junan katolle kiipeämisen tai muuntamoon 

murtautumisen yhteydessä. Suurjännitetöihin liittyviä tapaturmia tapahtuu ammatti-

laisille muutamia vuosittain. (Tukes [Viitattu 4.10.2019].) 

2000-luvulla on sattunut muutamia kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia vuosit-

tain. Kuviosta 1 on nähtävillä, että kuolematapauksia sattuu vuosittain enemmän 

maallikoille kuin sähköalan ammattilaisille. 

 

Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 2000-luvulla (Tukes [Viitattu 
5.10.2019]). 

2.2 Sähköpalot 

Sähköpaloksi lasketaan palot, jotka saavat syttymisenergiansa suoraan sähköstä. 

Sähkölaitteistojen palot voivat johtua esimerkiksi väärästä käytöstä, eristysviasta, 

löysästä liitoksesta tai ylikuormituksesta. Kotitalouksien sähkölaitteet kuitenkin ai-

heuttavat suurimman osan sähköpaloista. Palon syynä on usein käyttäjän huolimat-

tomuus, vääränlainen käyttö tai vaurioitunut laite. (STEK [Viitattu 4.10.2019]). 
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Sähköpalojen teknisiä syitä ovat huonon liitoksen aiheuttama kuumeneminen ja va-

lokaari. Huono liitos tai vika johtimessa aiheuttaa kuumenemista, joka kasvattaa 

vastusta. Vastuksen lisääntyminen saattaa aiheuttaa kuumenemisen lisääntymistä 

ja lopulta voi tapahtua palon syttyminen. Valokaari on äkillinen ilmiö, joka aiheuttaa 

kuumenemista ja voi sytyttää palon. (Lepistö & Valkeinen 2013, 12–13.) 

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltija on vastuussa sen turvallisuu-

desta ja sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta (L1135/2016, 47 §). Säh-

kölaitteistojen kuntoa tulee seurata, vaikka ne olisivat sellaisia, joille ei edellytetä 

määräaikaistarkastuksia (Lepistö & Valkeinen 2013, 5). 

Tukesin ([Viitattu 6.10.2019]) mukaan paloturvallisuudesta voi huolehtia poistamalla 

seuraavat riskitekijät: 

– Huonot liitokset, liian kireä tai löysä liitos lämpenee sopivissa olosuhteissa 

ja voi sytyttää palon. 

– Lika, kosteus ja roskat voivat aiheuttaa johtimien tai laitteiston osien oiko-

sulun. Lika, kosteus ja roskat voivat aiheuttaa myös valokaaren. 

– Vaurioituneet sähköjohdot kuumenevat. Puristuksiin joutunut tai liian pie-

nelle mutkalle väännetty johto voi vaurioitua ja sytyttää palon. 

 

 

Kuvio 2. Sähköpalot ja sähköpalokuolemat vuosina 2013—2018 (Tukes [Viitattu 
4.10.2019]). 
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Sähköpalojen vaikutukset kohdistuvat ihmisiin ja omaisuuteen. Vakavimmat ihmisiin 

vaikuttavat seuraukset ovat sähköpalokuolemat. Kuviosta 2 nähdään Suomessa 

vuosina 2013—2018 tapahtuneet sähköpalokuolemat. Sähköpalokuolemaksi lue-

taan kuolema, joka on aiheutunut sähköpalosta johtuneista vammoista tai myrkytyk-

sestä, jossa kuolema on seurannut 30 päivän kuluessa.  
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3 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 

3.1 Sähköturvallisuuslaki 

Suomessa sähköalaa säädetään usealla lailla ja asetuksella. Sähköturvallisuuden 

perustana on sähköturvallisuuslaki 1135/2016.  

Lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pi-
täminen turvallisena ja estää sähkön käytöstä aiheutuvien sähkömag-
neettisten häiriöiden haitalliset vaikutukset sekä turvata sähkölaitteen 
tai -laitteiston sähkövirran tai magneettikentän välityksellä aiheutta-
masta vahingosta kärsineen oikeudet. (L 1135/2016, 1 §.) 

Nykyinen vuonna voimaan tullut sähköturvallisuuslaki panee täytäntöön Euroopan 

parlamentin ja neuvoston EMC- ja pienjännitedirektiivit (L 1135/2016, 1 §).  

3.2 Sähkötöiden tekeminen 

Sähköturvallisuuslain 4. luku määrittelee sähkötyön ja käyttötyön. Sähkölaitteen 

korjaus- ja huoltotyöt sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotyöt ovat 

sähkötöitä. Sähkölaitteen tai -laitteiston purkutyöt eivät ole sähkötöitä silloin kun ne 

on tehty luotettavasti jännitteettömiksi. Käyttötyö on sähkölaitteiston käyttötoimen-

piteitä ja sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä. (L 1135/2016, 53 §.) 

Sähkö- ja käyttötöitä tekevän tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuuteen pe-

rehtynyt tai opastettu. Riittävä ammattitaito ja sähköturvallisuuden hallinta ovat lain 

vaatimuksen ja oikeaoppisen työskentelyn edellytykset sähköalalla. 
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3.2.1 Sähkötöiden johtaja 

Sähkötöitä tekevän toiminnanharjoittajan tulee nimetä sähkötöiden johtaja. Sähkö-

töiden johtajalla tulee olla mahdollisuus johtaa ja valvoa sähkötöitä.  

Sähkötöiden johtajan tehtävänä on vastata siitä, että: 

1) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia, säännöksiä ja määräyksiä. 

2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslain edellyttämässä kun-

nossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista. 

3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä 

opastettuja. (Rousku & Mäkinen 2018, 40.) 

Käytännössä sähkötöiden johtajan on kouluttautumalla ja sähköalan julkaisuja 

hankkimalla pidettävä huoli omien tietojensa ajantasaisuudesta. Sähkötöiden johta-

jan on myös pidettävä huoli, että sähkölaitteet ja -laitteistot ovat kaikin puolin turval-

lisia, eivätkä ne häiriinny tai aiheuta muille laitteille sähkömagneettisia häiriöitä.  

Sähkötöiden johtajan tulee huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta 

opastamalla ja koulutuksella, sekä varmistaa että heille annetaan yleinen sähkötyö-

turvallisuuskoulutus. Sähkötöiden johtaja huolehtii töiden tekemiseen liittyvistä tur-

vallisuusasioista sekä varmistaa, että standardin SFS 6002 ohjeita noudatetaan tai 

mulla tavoin huolehditaan sähköturvallisuusvaatimuksien toteutumisesta. (Rousku 

& Mäkinen 2018, 39–40.) 

Sähkötöiden johtajan tulee olla sähköalan ammattihenkilö ja hänellä tulee olla toi-

mialueelle sopiva pätevyystodistus. Pätevyystodistus voi olla nykyinen SP1, SP2, 

SP3 tai vanha A, B, C tai D. (Rousku & Mäkinen 2018, 39.) 

Sähkötöiden johtajan tehtävän on huolehtia, että työkohteelle on nimetty työnaikai-

sen sähköturvallisuuden valvoja. Sähköturvallisuuden valvojan tulee olla sähkötur-

vallisuuslain 73 §:n mukainen ammattihenkilö. Sähköturvallisuuden valvojalla pitää 

olla työssä tarvittavaa kokemusta ja tietoa, sekä oikea asenne työturvallisuuteen ja 

työn tekemiseen. (Sähköliitto [Viitattu 16.10.2019].) 
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3.2.2 Käytön johtaja 

Mikäli sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia tai sähkölait-

teiston liittymisteho on yli 1600 kilovolttiampeeria, sähkölaitteiston haltijan tulee ni-

metä käyttötoimenpiteitä varten käytön johtaja (L 1135/2016, 60 §).  

Suurjännitteellä käytönjohtajalla tulee olla sähköpätevyys 1 ja pienjännitteellä vä-

hintään sähköpätevyys 2, myös edellä mainittuja vastaavat vanhat pätevyydet kel-

paavat (Rousku & Mäkinen 2018, 46). 

Käytön johtajan tehtävänä on valvoa että: 

1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia, 

säännöksiä ja määräyksiä. 

2) sähkölaitteisto on käytönaikana sähköturvallisuuslain edellyttämässä kun-

nossa. 

3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä 

opastettuja. (L 1135/2016, 62 §.) 

Sähkölaitteistot tulee pitää sellaisessa kunnossa, että niitä on turvallisia käyttää 

koko niiden eliniän. Sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapitotöissä tulee noudattaa 

sähkötyöturvallisuusstandardin mukaista turvallisuuden tasoa. Käytönjohtajan tulee 

pitää tietonsa ajan tasalla, koulutuksella ja alan julkaisuja seuraamalla. Käytön joh-

tajan tehtävänä on huolehtia käyttötöitä tekevien riittävästä ammattitaidosta, koulu-

tuksesta ja opastuksesta.  Käytön johtajan johdolla voidaan tehdä yksinkertaisia kor-

jaus- ja huoltotöitä. (Rousku & Mäkinen 2018, 46.) 

Yleensä sähkölaitteiston käyttöä valvovana henkilönä toimii käytön johtaja. Tarvit-

taessa käytön johtaja voi kuitenkin erikseen nimetä käyttöä valvovan henkilön. 
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3.2.3 Sähköalan ammattihenkilö 

Sähköturvallisuuslain mukaan (L 1135/2016, 73 §.): 

Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulu-
tustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katso-
taan se, joka on mainittuihin töihin opastettu ja joka on: 

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hank-
kinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja 
hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon 
tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden 
kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan 
aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuk-
sen sähkötöissä; tai 

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät 
alan perustiedot. 

 

Kainulainen ym. (2016, 27) mukaan ammattitaitoinen henkilö kykenee arvioimaan  

työhön liittyvät riskit sekä työskentelemään itsenäisesti ja välttämään sähkön aiheut-

tamat vaarat. Ahorannan (2018, 242) mukaan ammattitaitovaatimus edellyttää, että 

työn tulos on turvallisuuden kannalta hyvä ja käyttäjälle turvallinen. Rouskun ja Mä-

kisen (2018, 37) mukaan sähköalan ammattihenkilön on kyettävä valvomaan maal-

likkojen tai opastettujen henkilöiden tekemiä töitä. 

3.2.4 Opastettu henkilö 

Opastettu henkilö on sähköalan ammattilaisten siten opastama, että hän osaa vält-

tää sähkön aiheuttamat vaarat. Opastettu henkilö on yleensä maallikko, jolla ei ole 

sähköalan koulutusta eikä työkokemusta.  Opastettu henkilö voi tehdä tiettyjä toi-

menpiteitä siinä laitteistossa tai vastaavissa olosuhteissa kuin opastus on tehty. 

Opastukseen tulee sisältyä riittävästi harjoittelua. (Rousku & Mäkinen 2018, 37.) 
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Opastettu henkilö voi olla myös sähköalalle kouluttautuva, jolla on jo jonkin verran 

koulutusta ja työkokemusta, mutta ei täytä vielä vaatimuksia itsenäiseen työskente-

lyyn (Kainulainen ym. 2016, 27). 

3.2.5 Maallikko 

Maallikolla ei ole sähköalan koulutusta tai työkokemusta, eikä opastusta sähköalan 

töihin. Maallikko voi tehdä säädöksissä sallittuja sähköalan töitä, mikäli hän on pe-

rehtynyt tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. (Rousku & Mä-

kinen 2018, 36.) 

Sähköturvallisuuslain 56 § maallikkotöitä ovat (L1136/2016, 56 §.): 

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekan-
sien irrotus ja kiinnitys, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatko-
johtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä 
näihin rinnastettavat työt; 

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 
voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt; 

3) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos 
tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan. 

 

Käytännössä maallikko voi esimerkiksi vaihtaa valaisinkytkimen tai pistorasian kan-

nen, korjata tai tehdä yksivaiheisen jatkojohdon tai sähkölaitteen liitäntäjohdon, 

asentaa pienoisjännitteisen laitteiston valmistajan asennusohjeen mukaisesti. 

Elektroniikan rakennussarjojen kokoonpano ja korjaus ovat myös maallikolle sallit-

tuja töitä. Töiden aikaan sähkölaitteiden tulee olla jännitteettömiä. (Ahoranta 2018, 

241.) 

3.3 Sähköpätevyydet 

Tässä luvussa käsitellään niitä sähköpätevyyksiä, jotka on ammatillisen perustut-

kinnon suorittaneen mahdollista hankkia. Sähköturvallisuuslaki määrittelee sähkö-
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pätevyydet 1, 2 ja 3. Sähköpätevyyden 1 koulutusvaatimuksena on vähintään tek-

nikon tai insinöörin koulutus (Tukes [Viitattu 22.9.2019]). Korkeamman koulutusvaa-

timuksen vuoksi sähköpätevyys 1 on rajattu tämän työn ulkopuolelle.   

Henkilöpätevyyksien arviointilaitoksena toimii Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy. Pä-

tevyystodistuksen saamiseksi hakijalla tulee olla riittävä sähköalan peruskoulutus ja 

työkokemus, sekä hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Tukesin järjes-

tämällä sähköturvallisuustutkinnolla osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien 

säännösten, määräysten, standardien ja ohjeiden tuntemus. (Ahoranta 2018, 248.)  

Taulukko 1. Sähköpätevyyksiin vaadittu koulutus (Seti [Viitattu 23.9.2019]).  

Sähköpätevyys 2 Sähköpätevyys 3 Rajoitettu 
sähköpätevyys 3 

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opin-
tojen laajuus perustutkinnossa on vähintään 1,5 osaamispistettä tai yksi opinto-
viikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.  

Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityö-
opintoja tai muita vastaavia opintoja. 

Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei lueta mukaan opintopistemäärään. 

teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 60 osaa-
mispistettä tai 40 opintoviikkoa.  

 

teoreettisia sähköalan 
opintoja vähintään 25 
opintopistettä tai 20 opin-
toviikkoa 

- teoreettinen sähkötek-
niikka ja sähkömittaus-
tekniikka 

- sähköturvallisuussää-
dökset ja -standardit 

- sähkötyöturvallisuus 

- rakennuksien sähköver-
kot ja niiden sähkökäytöt 

- sähköturvallisuuteen liit-
tyvät tarkastukset 

- sähkön siirto- ja jakelu-
verkot 

- teoreettinen sähkötek-
niikka ja sähkömittaus-
tekniikka 

- sähköturvallisuussää-
dökset ja -standardit 

- sähkötyöturvallisuus 

- rakennuksien sähköver-
kot ja niiden sähkökäytöt 

- sähköturvallisuuteen liit-
tyvät tarkastukset 

 

- teoreettinen sähkötek-
niikka ja sähkömittaus-
tekniikka 

- sähköturvallisuussää-
dökset ja -standardit 

- sähkötyöturvallisuus 

- rakennuksien sähköver-
kot ja niiden sähkökäytöt 

- sähköturvallisuuteen liit-
tyvät tarkastukset 
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Tässä työssä tarkasteltaviin sähköpätevyyksiin tarvittavat koulutussisällöt selviävät 

taulukosta 1. Teoreettisten opintojen lisäksi sähköpätevyyttä varten tulee olla riittävä 

työkokemus, sekä hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Sähköpätevyyk-

siin vaaditut työkokemukset on käsitelty pätevyyksiä koskevissa omissa luvuissaan. 

Työkokemus osoitetaan työtodistuksella, josta selviää, mitä sähkötöitä on tehty. 

3.3.1 Sähköturvallisuustutkinnot 

Sähköturvallisuustutkinnolla osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien sään-

nösten, standardien ja ohjeiden tuntemusta. Tutkinnon järjestäminen, tutkintovaati-

musten vahvistaminen, sekä tutkintotodistuksen sisällöstä ja muodosta päättäminen 

ovat sähköturvallisuusviranomaisen tehtäviä. (L 1135/2016, 72 §.)   

Sähköturvallisuustutkinnolla 1, 2 tai 3 osoitetaan, että tunnetaan sähkötöiden turval-

lisuuteen liittyvät säännökset määräykset ja ohjeet. Tutkinto on kaksiosainen, en-

simmäisessä osassa on sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyö-

turvallisuus. Tutkinnon toisessa osassa on muut sähköturvallisuuteen liittyvät mää-

räykset ja ohjeet. (Tukes [Viitattu 29.9.2019].) 

Sähköturvallisuustutkintojen sisällöt ovat näkyvillä taulukossa 2. Standardi SFS 

6000 ja STUL:n julkaisu D1-2017 eivät ole kokonaisuudessaan mukana sähkötur-

vallisuustutkinnossa 3, tutkintoon sisältyvät osat on erikseen määritelty. 

Sähköpätevyyksiä hakiessa pitää olla suoritettuna sähköturvallisuustutkinto, joka on 

vähintään samaa tasoa kuin haettu pätevyys. Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan säh-

köturvallisuustutkinto 1, kun taas sähköpätevyyteen 3 kelpaavat sähköturvallisuus-

tutkinnot 1, 2 ja 3. 

  



23 

 

Taulukko 2. Sähköturvallisuustutkintojen sisällöt. (Tukes [Viitattu 29.9.2019]). 

  Sähköturvallisuustutkinto 

  1 2 3 

Lait ja asetukset       

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) x x x 

Valtioneuvoston asetus 
sähkölaitteistoista (1434/2016) 

x x - 

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä 
ja käyttötyöstä (1435/2016) 

x x x 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden 
ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteenso-
pivuudesta (1436/2016) 

x x x 

Valtioneuvoston asetus 
sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) 

x x x 

Standardit       

SFS 6000 (2017)  
Pienjännitesähköasennukset 

x x rajattu 

SFS 6002 2015 + A1 2018  
Sähkötyöturvallisuus 

x x x 

SFS käsikirja 601:2018 
Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot.  1) 

x - - 

Muut julkaisut       

D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuk-
sista 

x x rajattu 

Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017) x x x 

1)  Sisältää standardin SFS 6001 (2018)  
Suurjännitesähköasennukset ja perusvaatimukset ilmajohtostandardeista 

 

3.3.2 Sähköpätevyys 2 

Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 

1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana 

sekä käytön johtajana (L 1135/2016, 68 §).   
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3.3.3 Sähköpätevyys 3 

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1000 voltin 

vaihtojännitteiseen tai 1500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitet-

tujen sähkölaitteiden korjaustöissä (L 1135/2016, 69 §).   

Taulukossa 1 on esitetty sähköpätevyyksiin vaadittava koulutus, sähköpätevyyden 

3 kohdalla voidaan kuitenkin koulutus korvata soveltuvalla työkokemuksella (Tukes 

[Viitattu 22.9.2019]).    

3.3.4 Rajoitettu sähköpätevyys 3 

Sähköpätevyys 3 voidaan myöntää rajoitettuna, mikäli sähköturvallisuuslain 69 

§:ssä edellytetty työkokemus ei ole riittävän laaja-alaista. Tällöin pätevyystodistus 

voidaan myöntää rajoitettuna tietylle työkokemusta vastaavalle tehtäväalueelle ra-

jattuna. (L 1135/2016, 70 §.)  

3.4 Sähköalan standardit 

Sähköalalla on useita standardeja. SFS varmistaa suomalaiset standardit, jotka pe-

rustuvat pääasiassa maailmanlaajuisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Sähkötur-

vallisuuslaissa määrätään sähköturvallisuusviranomainen julkaisemaan luettelo 

standardeista, joita noudattamalla sähkölaitteisto ja sähkötyöturvallisuus täyttävät 

lain olennaiset turvallisuusvaatimukset (L 1135/2016, 33 §, 84 §). Turvallisuus ja 

kemikaalivirasto toimii sähköturvallisuusviranomaisena (L1135/2016, 88 §).  Tukes 

ylläpitää S10-ohjetta, josta löytyy luettelo standardeista (Sähköala.fi [Viitattu 

25.10.2019]).  

Olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat suojausta sähköiskulta, 
suojausta tulipaloa ja kuumuutta vastaan, suojausta muilta haittavaiku-
tuksilta, erityislaitteistojen sekä erityisolosuhteiden vaatimuksia, eri lait-
teistojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä muita olennaisia rakenne-
vaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös tarpeellisia merkintöjä ja 
asiakirjoja. (L 1135/2016, 31 §.) 
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Sähkötyössä, käyttötyössä ja sähkölaitteiston lähellä tehtävässä 
työssä, jossa voi aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara, noudate-
taan työturvallisuuslakia. Lisäksi työssä on noudatettava tämän lain 
olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat työkohteen turvalli-
suudesta huolehtivan henkilön nimeämistä, ohjeita ja opastusta, työssä 
käytettäviä välineitä, työmenettelyjä, varoitusmerkintöjen käyttöä sekä 
työntekijöiden ja sivullisten vaaralliselle alueelle joutumisen estämistä. 
(L 1135/2016, 82 §.) 

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 pykälät 31 ja 82 määrittelevät olennaiset turvalli-

suusvaatimukset koskien sähkölaitteistoa sekä sähkö- ja käyttötöitä. S10-luettelon 

standardeja noudattaen katsotaan näiden vaatimusten täyttyvän. (Tukes [Viitattu 

25.10.2019].) 

Työt on suoritettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti vaarantamatta ke-
nenkään henkeä tai terveyttä. Työssä on noudatettava vakiintuneita, 
turvallisiksi todettuja työmenetelmiä. Jos työ kuitenkin suoritetaan poik-
keuksellisella tai uudella menetelmällä, menetelmään liittyvät mahdolli-
set vaaratekijät on arvioitava erityisen huolellisesti ja otettava huomi-
oon. Työssä on otettava huomioon Suomessa noudatettavat menette-
lytavat, vallitsevat työolosuhteet sekä sähkölaitteistojen rakenteelliset 
ominaisuudet. (A 1345/2016, liite 1 §.) 

Vaikka standardien käyttö ei ole pakollista, ne ovat silti vahvassa asemassa, koska 

niistä poikkeavan on kyettävä osoittamaan ratkaisujen täyttävän tärkeimmät turval-

lisuusvaatimukset (Sähköala.fi [Viitattu 25.10.2019]). Tämä osoitetaan kirjallisella 

selvityksellä, joka pitää tehdä etukäteen ja siitä pitää selvitä, miten poikkeama täyt-

tää turvallisuusvaatimukset (Rousku & Mäkinen 2018, 20).  

SFS 6002 on suomalainen sähkötyöturvallisuusstandardi, joka perustuu eurooppa-

laiseen CENELEC EN 50110-sarjan standardeihin, SFS 6002 sisältää myös kan-

salliset lisäykset. Standardilla esitetään vaatimukset turvalliseen sähkölaitteiston 

käyttöön, sekä laitteistossa ja sen lähellä tapahtuvaan työskentelyyn. SFS 6002 ei 

koske sähkölaitteiston rakennetta. (SFS 6002:2015, 4-5.) 

Kaikkien sähköalalla työskentelevien pitää suorittaa SFS 6002 -standardiin perus-

tuva sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus, koulutus on voimassa enintään viisi vuotta 

(SFS 6002:2015, 53). 
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4 SÄHKÖALAN OPINNOT 

Tässä luvussa käsitellään sähköalan ammatillisia opintoja, sekä sähköturvallisuu-

den ja sähkötyöturvallisuuden sekä ammattitaitovaatimuksen koulutukselle asetta-

mia tavoitteita ja vaatimuksia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta valmistuu 

myös automaatioasentajia, mutta tässä työssä käsitellään sähköasentajan opintoja. 

Tässä työssä käsitellyn perustutkinnon lisäksi myös ammattitutkinnot ja erikoisam-

mattitutkinnot ovat ammatillisia tutkintoja (L 531/2017, 5 §).  

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 
perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja 
työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toi-
mintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa osoi-
tettavasta osaamisesta. (L 531/2017, 5 §.) 

Sähköalalla on valtioneuvoston asetuksella 804/2019 säädetty opintojen perusvaa-

timukset. Perusvaatimuksia käsitellään tämän työn luvussa Sähköasentajan am-

mattitaitovaatimukset. 

4.1 Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 

Nykyiset sähkö- ja automaatioalan perusteet perustuvat Opetushallituksen mää-

räykseen OPH-2638-2017. Tätä työtä tehtäessä on valmisteilla uudet tutkinnon perus-

teet, jotka tulevat voimaan 1.8.2020 (Lausuntopalvelu [Viitattu 22.10.2019]). Tässä 

työssä on käytetty perusteiden vertailuun lausuntopyynnöllä ollutta sähkö- ja automaa-

tioalan perustutkinnon perusteiden luonnosta (Opetushallitus [Viitattu 22.10.2019]). 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, 

sekä yhteisistä tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joista 

ammatillisia tutkinnon osia on 145 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia on 35 

osaamispistettä. (M OPH-2638-2017, 1.) 
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Taulukko 3. Ammatillisten opintojen pakolliset osat. 

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 

Voimassa olevat tutkinnon perusteet 
(M OPH-2638-2017, 1.) 

Luonnos, tutkinnon perusteet 1.8.2020 
(Opetushallitus [Viitattu 22.10.2019].) 

- Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perusoaamien 45 osp 

- Sähkö- ja automaatioasennukset 
30 osp 

- Sähkö- ja energiatekniikka 30 
osp 

- Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp 

- Pienjänniteasennukset 45 osp 

 

Taulukko 4. Ammatillisten opintojen valinnaiset osat. 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 

Voimassa olevat tutkinnon perusteet 
(M OPH-2638-2017, 1 - 2.) 

Luonnos, tutkinnon perusteet 1.8.2020 
(Opetushallitus [Viitattu 22.10.2019].) 

Valitaan seuraavista 40 osp 

- Prosessiautomaatio 30 osp 
- Kappaletavara-automaatio 30 

osp 
- Kiinteistöjen automaatio- ja tieto-

järjestelmät 30 osp 
- Sähköverkostoasennukset (1kV – 

20 kV) 30 osp 
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 

osp 
- Työpaikkaohjaajaksi valmentau-

tuminen 5 osp 
- Yrityksessä toimiminen 15 osp 
- Huippuosaajana toimiminen 15 

osp 
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuk-

siin perustuva tutkinnon osa 5 - 
15 osp 

- Yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita, lukio-opintoja tai muita 
jatko-opintovalmiuksia tukevia 
opintoja 1 - 25 osp 

- Korkeakouluopinnot 5 -15 osp 
- Tutkinnon osa toisesta ammatilli-

sesta perustutkinnosta 5 - 15 osp 

Valitaan seuraavista 70 osp 

- Kappaletavara-automaatioasen-
nukset 45 osp 

- Sähköverkkoasennukset 45 osp 
- Kiinteistöautomaatioasennukset 

25 osp 
- Pneumatiikka-asennukset 25 osp 
- Hydrauliikka-asennukset 25 osp 
- Palo- ja tilaturvallisuusjärjestel-

mien asennukset 45 osp 
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 

osp 
- Työpaikkaohjaajaksi valmentau-

tuminen 5 osp 
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuk-

siin perustuva tutkinnon osa 5 - 
15 osp 

- Tutkinnon osa toisesta ammatilli-
sesta perustutkinnosta, ammatti-
tutkinnosta tai erikoisammattitut-
kinnosta, 5 - 15 osp 

- Korkeakouluopinnot 5 - 15 osp 
- Yhteisten tutkinnon osien osa-

alueita, lukio-opintoja tai muita 
jatko-opintovalmiuksia tukevia 
opintoja, 1 - 25 osp 

- Huippuosaajana toimiminen, 15 
osp 

- Yrityksessä toimiminen 15 osp 
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Voimassa olevissa perusteissa pakollisia kaikille yhteisiä ammatillisia opintoja on 

105 osaamispistettä, tutkinnon osat ovat nähtävissä taulukossa 3. Suunnitteilla ole-

vissa uusissa perusteissa pakollisia tutkinnon osia on 75 osaamispisteen verran. 

Ammatillisten opintojen laajuus pysyy kuitenkin jatkossakin samana, sillä opintojen 

valinnaisuutta on lisätty. Nykyisessä tutkinnossa valinnaisia ammatillisia opintoja 

valitaan yhteensä 45 osaamispistettä, kun taas suunnitteilla olevassa uudessa tut-

kinnossa valinnaisia on 70 osaamispistettä. Valinnaiset tutkinnon osat ovat näkyvillä 

taulukossa 4. 

Ammatillisten opintojen lisäksi tutkintoihin sisältyy kaikille yhteiset tutkinnon osat, 

joiden laajuus on 35 osaamispistettä. 

Yhteiset tutkinnon osat ovat (M OPH-2638-2017, 2): 

– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp. 

– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp. 

– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp. 

– Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp. 

Uusien perusteiden luonnoksessa yhteisten tutkinnon osien laajuudet ovat samat 

kuin nykyisessä tutkinnossa (Opetushallitus [Viitattu 22.10.2019]). 

4.2 Sähköalan opintojen perusvaatimukset 

Sähköalla työskentelyyn vaaditaan riittävä ammattitaito. Sähköalan ammattihenki-

lön määritelmä perustuu sähköturvallisuuslakiin. Lain mukaan ammatillisen perus-

tutkinnon suorittanut katsotaan riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan työskentelyä 

ja itsenäiseen työskentelyyn, kun hän on hankkinut koulutuksen lisäksi vuoden työ-

kokemuksen sähkötöistä. (L 1135/2016, 73 §.) 

Sähköalanopintojen perusvaatimukset on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa 

sähkötyöstä ja käyttötyöstä (A 1435/2016, 3 §). Asetus ei kuitenkaan huomioinut 

osaamispisteitä, joita on ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa käytetty 

1.8.2015 alkaen (L 787/2014, 12 §). Opintopisteet huomioitiin 15.7.2019 voimaan 
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tulleella Valtioneuvoston asetuksella 804/2019 sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 74 § mukaisesti Valtioneuvoston asetuksella 

804/2019 sähkötyöstä ja käyttötyöstä säädetään koulutuksen sisällöstä: 

– Teoreettisia sähköalan opintoja tulee olla vähintään 45 opintopistettä, 40 

opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä. 

– Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, pro-

jektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. 

– Opintopistemäärään ei kuitenkaan lasketa harjoittelua ja opinnäytetyötä. 

(A 804/2019, 3 §.) 

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista. Jokaisen kohdan opintojen laa-

juus oltava 1,5 opinto- tai osaamispistettä tai yksi opintoviikko: 

1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka  

2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit  

3) sähkötyöturvallisuus  

4) rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt 

5) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset. (A 804/2019, 3 §.) 

4.3 Sähköalan opintojen perusvaatimuksien toteutuminen 

Sähköalan opintojen perusvaatimuksissa on määritelty jokaisen aihealueen laajuu-

deksi 1,5 osaamispistettä (A 804/2019, 3 §). Aihealueiden sisältöä ei kuitenkaan ole 

tarkemmin määritelty. Tutkinnon perusteiden sisältöä tarkastellessa voi tehdä joh-

topäätöksen perusvaatimuksien täyttyvän ammatillisten pakollisten tutkinnonosien 

opinnoilla. Osa sisällöistä sopii useampaan perusvaatimuksien aihealueeseen. 

Tässä työssä esitetyt sisällöt eri aihealueille eivät sisällä kaikkia opittavia asioita, 

vaan antavan kuvan, millaisia asioita opiskellaan tutkinnon osissa. 

Liitteessä 1 on nähtävillä kokonaisuudessaan tässä luvussa tiivistetyt, soveltuvat 

tutkinnon perusteiden sisällöt tutkinnon osiin kohdistettuna. 
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4.3.1 Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkönmittaustekniikka 

Teoreettista sähkötekniikkaa ja sähkönmittaustekniikkaa on selkeästi havaittavissa 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen- sekä Sähkö- ja energiatekniikan-

opintojaksoissa. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon osassa opitaan sähkön perussuureet, sekä 

niiden väliset riippuvuussuhteet. Sarja-, rinnan- ja sekakytkennät sekä niiden jännit-

teet ja niiden mittaaminen kuuluvat myös sisältöihin. 1- ja 3-vaiheisen sähkön suu-

reet ja mittaustuloksien tulkinta ovat osa opintojaksoa. Yleismittarin, pihtivirtamitta-

rin, jännitteenkoettimen ja oskilloskoopin käyttäminen ja tulosten tulkinta opitaan 

näiden opintojen aikana. (M OPH-2638-2017, 3–5.) 

Sähkö ja energiatekniikassa syvennetään osaamista ja opitaan soveltamaan aiem-

min opittua. Lisäksi opitaan käyttämään vian etsinnässä oikeita mittalaiteita ja tulkit-

semaan niiden avulla asennuksien ja sähkölaitteiden kunto. Moottorikäyttöjen vai-

hevirrat ja sähköverkon kiertosuunnan mittaaminen ovat osa sisältöä. (M OPH-

2638-2017, 14 – 18.) 

4.3.2 Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 

Sähköturvallisuussäädökset ja standardit vaikuttavat kiinteästi työn tekemiseen 

sähköalalla, joten niiden vaikutus yltää kaikille opintojaksoille, vaikka niihin liittyviä 

asioita ei olisi erikseen määritelty sisältöihin.  

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisessa opiskelijan tulee tuntea sähkötur-

vallisuuteen liittyvien säädösten vaatimukset sekä tuntea alan keskeiset tietolähteet. 

Opiskelijan tulee myös tuntea laitteissa olevat merkinnät ja niiden perusteella ottaa 

huomioon asennukseen vaikuttavat seikat. (M OPH-2638-2017, 3–5.) 

Sähkö- ja automaatioasennuksissa tulee osata käyttää tarvitsemansa tiedon han-

kintaan standardeihin ja määräyksiin liittyviä julkaisuja sekä alan säädöksiä. Opin-

tojaksoon kuuluu myös mekaanisen ja sähköisen suojauksen tunteminen. Keskuk-

sien asennus erityyppisten asennusolosuhteiden vaatimusten mukaan tulee myös 

hallita. (M OPH-2638-2017, 8–10.) 
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Sähkö- ja energiatekniikassa opiskellaan asioita, joihin sähköturvallisuus liittyy mo-

nessa muodossa, esimerkiksi opitaan arvioimaan sähkölämmityksen aiheuttamat 

palovaarat, opitaan asentamaan erilaisia turvalaitteita. Opiskelijan tulee myös osata 

luotettavasti erottaa sähkölaite tai -asennus verkosta. (M OPH-2638-2017, 14–18.) 

4.3.3 Sähkötyöturvallisuus 

Sähköturvallisuussäädösten ja standardien tapaan myös sähkötyöturvallisuus on 

jatkuvasti mukana opinnoissa, vaikka sitä ei erikseen määriteltäisikään. Voidaan si-

ten tulkita lähes kaikkien ammatillisten opintojen edistävän tämän alueen osaa-

mista.  

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisessa suoritetaan SFS6002-standardin 

mukaiset sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutukset. Sisältöön kuuluu myös kun-

nossapitotöiden turvallisuusvaatimuksien tunteminen. (M OPH-2638-2017, 3–5.) 

Sähkö ja automaatioasennuksissa tulee osata toimia sähköturvallisuustoimintaoh-

jeen mukaisesti. Sisältöön kuuluu myös telineiden, nostolaitteiden, työ ja suojeluvä-

lineiden, työ- ja erikoistyökalujen turvallinen ja oikeaoppinen käyttö. (M OPH-2638-

2017, 8–10.) 

Sähkö- ja energiatekniikassa tulee tietää sähköurakointiin liittyvä työ- ja sähkötur-

vallisuusorganisaatio. Sisältöihin kuuluu myös oikeiden työmenetelmien ja suojavä-

lineiden käyttöä, nämäkin asiat vaikuttavat sähkötyöturvallisuuteen. (M OPH-2638-

2017, 14–18.) 

4.3.4 Rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt 

Rakennuksien sähköverkon tuntemiseen liittyviä asioita löytyy jokaisesta kolmesta 

pakollisesta tutkinnon osasta. Ensimmäisessä perusosaamisen opintojaksossa teh-

dään ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, sekä opitaan tulkitsemaan ja piirtämään 

sähköalan piirustuksia (M OPH-2638-2017, 3–5).  
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Sähkö- ja automaatioasennuksissa opitaan muun muassa kytkemään valaistuksen 

ohjaus- ja pistorasiakalusteet sähkösuunnitelman mukaisesti. Sähkölämmitysmuo-

tojen ja sähkölämmityksen asennuksia koskevien asennusstandardien tuntemineen 

kuuluvat tähän osioon. (M OPH-2638-2017, 8–10.) 

Sähkö- ja energiatekniikkaan sisältyy rakennusten sähköasennusten piirrosmerk-

kien tunteminen. Sähköpiirustuksia pitää osata lukea sillä tasolla, että kykenee nii-

den perusteella tekemään työn itsenäisesti tai pienellä opastuksella. Tähän tutkin-

non osaan liittyy myös valaistukseen liittyviä asioita, sekä kaapelien tunteminen ja 

niiden oikeaoppinen asentaminen. (M OPH-2638-2017, 14–18.) 

4.3.5 Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteissa opitaan sähkölaitteiden korjauksen yh-

teydessä tehtävät aistinvaraiset tarkastukset ja tarvittavat mittaukset. Opintoihin 

kuuluu myös tekemiensä ryhmäjohtotason asennustöihin liittyvät jännitteettömänä 

tehtävät käyttöönottotarkastukset. (M OPH-2638-2017, 3–5.) 

Sähkö- ja automaatioasennuksissa opitaan tekemään SFS 6000-standardin mukai-

nen käyttöönottotarkastus, sekä opitaan täyttämään kohdetta varten laaditut käyt-

töönottotarkastuspöytäkirjat (M OPH-2638-2017, 8–10). Sähkö- ja energiateknii-

kassa pitää tietää sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt (M OPH-2638-2017, 

14–18).  

4.4 Opiskeluympäristö 

Opiskelun aikana työskennellään koulussa sähkölaboratorioissa tai työsaleissa ja 

oikeilla työpaikoilla vaihtelevissa olosuhteissa. Työturvallisuudesta on huolehdittava 

kaikissa olosuhteissa. Toiminnan tulee olla sähköturvallisuuslain, asetusten ja stan-

dardien mukaista. Myös muusta turvallisuudesta kuin sähkö- ja sähkötyöturvallisuu-

desta on huolehdittava. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017, 80 §) toteaa 

opiskelijalla olevan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaitoksessa 
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työskenneltäessä koulutuksen järjestäjä vastaa turvallisuudesta. Käytännön työteh-

tävien yhteydessä työnantaja tai koulutussopimustyöpaikan tarjoaja vastaa työpai-

kalla opiskelijan työturvallisuudesta työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla (L 

531/2017, 78 §). Työturvallisuuslain mukaan opiskelijaan sovelletaan samoja vel-

voitteita kuin vuokratyöntekijään (L 738/2002, 4 §).  

Oppilaitoksessa tapahtuva käytännön työtehtävien harjoittelu tapahtuu sähkölabo-

ratorioissa tai työsaleissa. Pääsääntöisesti työsaleissa tapahtuva toiminta on sen 

luonteista, että myös niissä noudatetaan standardeja sähkölaboratorio tilan mukai-

sesti (Rousku & Mäkinen 2018, 14). Standardi SFS 6000-8-803:2017 sisältää pien-

jänniteasennuksien täydentävät vaatimukset sähkölaitekorjaamoissa ja laboratori-

oissa. Standardia sovelletaan oppilaitosten sähkölaboratorioihin, joissa esiintyy kos-

keteltavina yli 50 V:n ja enintään 1000 V:n vaihtojäännitteitä tai 120 V — 1500 V 

tasajännitteitä (SFS 6000-8-803:2017, 5). Standardi sisältää vaatimukset sähköis-

kulta suojautumiseen käsittäen perussuojauksen sekä vikasuojauksen. 

Opetuskäytössä olevissa laboratorioissa tulee työskentelyalueille olla erotuskytki-

met, jotka ovat lukittavissa. Lukittavilla erotuskytkimillä estetään oppilaiden työsken-

tely ilman valvontaa. Tilapäiskytkentöjen syötössä käytetään erotuskytkintä, jolla 

kytkentä voidaan tehdä jännitteettömäksi, erotuskytkimessä tulee olla yksiselittei-

nen asennonosoitus. Enintään 16 A:n pistokytkintä voidaan käyttää erotuskytkimen 

tilalla. Hätäpoiskytkentää varten tulee olla SFS 6000 -standardin kohdan 537.3.3 

mukaiset laiteet. Hätäpoiskytkennässä käytetään punaista kytkintä keltaisella taus-

talla, kytkimen luo pitää päästä helposti. (SFS 6000-8-803:2017, 8.) 

Kivimäen ym. (2019, 16) mukaan sähkölaboratoriota ei tule käyttää edes tilapäisesti 

muuhun tarkoitukseen ilman asianmukaista valvontaa. Tiloissa liikkuvia maallikoita 

pitää jatkuvasti olla valvomassa siihen pätevä henkilö. Sähkölaboratorioiden ovet 

tulee pitää lukittuna, sekä kulkuteillä tulee olla kilvet, jotka kieltävät asiattomilta pää-

syn tiloihin (Kivimäki ym. 2019, 19).  
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4.5 Tutkintoon sisältyvät turvallisuuskoulutukset 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen tutkinnon osaan sisältyy työturvalli-

suuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta. Opiskelijan tulee suorittaa hyväk-

sytysti Suomen pelastusalan keskusjärjestön perusteiden vaatimusten mukainen tu-

lityökurssi, Työturvallisuuskeskuksen perusteiden vaatimusten mukainen työturval-

lisuuskurssi sekä suorittaa sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukainen en-

siapukoulutus ja sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. (M OPH-2638-2017, 4.) 

Koulutusten suorittamisesta opiskelija saa todistukseksi seuraavat kortit: 

– Tulityökortti 

– Työturvallisuuskortti 

– Ensiapukortti 

– Sähkötyöturvallisuuskortti. 

Edellä mainittujen koulutuksien lisäksi opiskelijan on tunnettava sähköturvallisuu-

teen liittyvien säädöksien, sähköturvallisuusviranomaisen ja sähkötyöturvallisuus-

standardin vaatimukset. Opiskelijan tulee myös tuntea alan tietolähteet, sekä osata 

käyttää henkilökorttia. (M OPH-2638-2017, 4.) 

Sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS 6002:2015, 53) mukaan kaikille sähkötöihin 

osallistuville pitää antaa ensiapukoulutus. Koulutuksen pitää sisältää palovammoi-

hin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettava ensiapu. Puhallus- ja painantaelvytys 

pitää opettaa ja sitä pitää myös harjoitella. Vaatimus perustuu työturvallisuuslakiin, 

jossa työnantaja velvoitetaan järjestämään ensiapu työn luonteen ja työolosuhtei-

den edellyttämällä tavalla (L 738/2002 46§). 

Sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS 6002:2015, 53) mukaan kaikkien sähkötöitä 

tekevien on suoritettava sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen tulee sisältää 

sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen sekä sähkötyöturvallisuutta kos-

kevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden 

tehtävät ja standardin SFS 6001 asema. Koulutukseen kuuluu standardin SFS 6002 

sisältö soveltuvin osin.  



35 

 

Koulutuksen sisällössä ja pituudessa pitää ottaa huomioon koulutettavan henkilön 

tiedon taso sähkötyöturvallisuudesta. Sähköalan perustutkinnossa sähköturvalli-

suuttaa tulee käsitellä laajasti ja opintojen tulee sisältää myös käytännön harjoituk-

sia. (SFS 6002:2015, 53.) 

 

  



36 

 

5 OSAAMISEN JOHTAMINEN AMMATILLISESSA 

OPPILAITOKSESSA 

5.1 Johtaminen Vamiassa 

Vamian organisaatiorakenne uudistettiin elokuussa 2019. Nykyinen rakenne vastaa 

ammatillisen koulutuksen reformin mukaisia tulevaisuuden tarpeita (Vamia 2019). 

Organisaation muodostuminen on nähtävissä organisaatiokaaviossa kuvio 3. 

 

 

Kuvio 3. Vamian organisaatiokaavio (Vamia 2019). 

Vamian johdossa on rehtori ja kaksi apulaisrehtoria. Opiskelijapalveluiden apulais-

rehtorin vastuualueena on opintotoimisto, opiskelijahuolto, tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäyttö sekä turvallisuuteen liittyvät asiat. Apulaisrehtori vastaa myös ti-

loihin liittyvistä asioista. Työelämä- ja yrityspalvelujen apulaisrehtorin vastuualueelle 

kuuluu oppisopimus-, haku- ja työelämäpalvelut. Apulaisrehtorin toimialueeseen 

kuuluvat myös henkilöstön osaamisen kehittämistoiminta, markkinointi ja viestintä 

sekä opinto- ja uraohjaus. Rehtorin alaisuudessa toimii myös kehittämispalvelut, joi-

hin sisältyy laatutyöhön ja kehittämiseen ja sekä hankkeisiin ja kansainvälisyystoi-

mintaan liittyvät toiminnot. (Vamia 2019.) 
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Vamiassa on kuusi koulutuspäällikköä, jotka toimivat osastonsa esimiehenä. Kou-

lutuspäälliköt vastaavat osastonsa toiminnasta ja taloudesta. Osastot on jaettu tii-

meihin, joilla on tiimivastaavat. (Vamia 2019.) 

Vamian tapa toimia on kuvattu laadunhallintajärjestelmässä. Laatujärjestelmä on 

johtamisen työkalu, joka käsittää kaikki toiminnan osa-alueet. Lean sekä kestävän 

kehityksen periaatteet ovat osa Vamian toimintaa. (Vamia 2019.) 

5.2 Osaamisen johtaminen 

Eri lähteistä osaamisen johtamisen määritelmää tutkittaessa voidaan huomata 

useissa määritelmissä osaamisen johtamisen olevan strategista toimintaa, jonka 

keskeisenä toimenpiteenä on ihmisten tietojen ja taitojen kehittäminen. 

Virtainlahden (2009, 68) mukaan yksilöiden osaamisen tasosta huolehtiminen on 

tärkeää, sillä ilman ihmisiä organisaatiolla ei ole osaamista. Viitala (2005, 14) näkee 

osaamisen johtamisen sisältävän kaiken tarkoituksellisen toiminnan, joka tehdään 

strategian edellyttämän osaamisen edistämiseksi. Viitala (2005, 15) pitää tulevai-

suuden tahtotilaa osaamisen johtamisen kiinnekohtana.  

Osaaminen ei ole pelkästään tietoa, se on myös taitoa, asenteita, kokemuksia ja 

kontakteja. Tieto on osaamista vasta kun se siirretään toimintaan. Voidakseen hyö-

dyntää osaamistaan, ihmisen pitää ensin tiedostaa osaamisensa. Hyviä tuloksia 

syntyy hyvistä suorituksista, jotka tulevat hyvästä osaamisesta. (Sydänmaanlakka 

2015, 152–154.) Osaamisen johtaminen tarkoittaa Sydänmaanlakan (2015, 158) 

mukaan sitä, että organisaation ydinosaaminen ja muu tarvittava osaaminen määri-

tellään vision, strategian ja tavoitteiden pohjalta. Määrittelyn jälkeen laaditaan kehi-

tyssuunnitelmat, jotka pohjautuvat osaamisen nykytasoon ja tavoitetasoon. Kehitys-

suunnitelmien perusteella tehdään yksilöiden henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. 

Osaamisen johtamisella ylläpidetään ja lisätään ihmisten taitoa ja osaamista siten, 

että organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa. Vahvaa osaamista pidetään nykyään 

yritysten menestystekijänä. Osaaminen nähdään strategian toteuttamisen mahdol-

listajana. (Viitala & Jylhä 2019, 208 - 209.)  
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Kuntatyönantajat pitävät osaavia ihmisiä yhtenä tärkeimmistä resursseistaan. 

Osaamisen johtamista pidetään strategisen henkilöstöjohtamisen tärkeänä osana. 

Osaamistarpeet muuttuvat kunta-alalla, tulee uusia osaamisen tarpeita ja tietty 

osaaminen voi käydä tarpeettomaksi, tämä edellyttää osaamistarpeiden ennakoin-

tia ja analysointia. (KT. 10.3.2017.) 

Tulevaisuuden kehityskulkujen ja muutossuuntien ennakointi on onnistuneen osaa-

misen johtamisen perusta. Ennakoinnin avulla pyritään määrittämää muutossuunta, 

johon toimiala on kehittymässä. Ennakointityötä voidaan käyttää hyödyksi osaamis-

tarpeita ja osaamisen kehittämistä määriteltäessä. Koulutusorganisaation tulee 

kyetä tarjoamaan opiskelijoille ja työelämälle osaamista, jota tulevaisuudessa tarvi-

taan. Tämän vuoksi työelämän muutosten ennakoinnilla on suuri merkitys koulutus-

organisaatiolle. Opetustarjonnan suuntaamisen ja opetussuunnitelmien kehittämi-

sen näkökulmasta vuorovaikutus työ- ja elinkeinoelämän kanssa tulisi olla lähtökoh-

tana ammatillisen koulutuksen osaamistarpeiden ennakoinnissa (Redu [Viitattu 

11.11.2019], 19 - 22). Paason (2012, 51) mukaan ennakoinnissa voidaan käyttää 

apuna tulevaisuustutkimuksen menetelmiä, esimerkiksi heikkoja signaaleja, ske-

naarioita ja tulevaisuuskuvia. 

5.3 Osaamiskartoituksesta osaamisen kehittämiseen 

Osaamiskartoituksella kartoitetaan organisaation osaamista ja tunnistetaan kehittä-

miskohteita. Osaamiskartoitus saattaa myös paljastaa osaamista, mitä ei tällä het-

kellä hyödynnetä. Osaamiskartoituksen tavoite on saada organisaation osaaminen 

näkyväksi. Tämän toiminnan tuloksena syntyy osaamiskartta, jossa voidaan kuvata 

organisaatiossa nyt oleva osaaminen sekä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. 

(Redu [Viitattu 11.11.2019], 31.) 
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6 TUTKIMUS 

Tutkimuksessa selvitettiin sähköasentajaksi opiskelevien osaamista opintojen lop-

puvaiheessa. Osaamista verrattiin sähköalan opintojen perusvaatimuksiin, jotka on 

määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (A 804/2019. 3 

§). Tutkimus tehtiin opiskelijan näkökulmasta perustuen heidän omaan arvioonsa 

osaamisestaan.  

Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan kvantitatiivinen. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2009, 136) toteavat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tarkan erottamisen 

olevan vaikeaa, eri lähteitä tutkittaessa voidaan kuitenkin todeta, tämän tutkimuksen 

sisältävän runsaasti juuri kvantitatiivisen tutkimuksen määritelmään sopivia piirteitä. 

Vilppaan ([Viitattu 25.11.2019], 1) mukaan kvantitatiivinen tutkimus perustuu mittaa-

miseen, jonka aineisto kerätään kyselylomakkeella, joka sisältää pääasiassa struk-

turoituja kysymyksiä. Tämän opinnäytetyön kaikki kysymykset olivat suljettuja eli 

strukturoituja kysymyksiä. Kanasen (2014, 16) mukaan kyseessä on kvantitatiivinen 

tutkimus, jos kyselyyn voidaan laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä. Tässä tutkimuk-

sessa kaikki kysymykset perustuvat opetushallituksen määräyksessä annettuihin 

perusteisiin, joista voidaan laatia yksityiskohtaiset kysymykset. Uusien teorioiden 

etsiminen ei tule kysymykseen määräysten toteutumisen mittauksessa.  

Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan vastauksia kysymyksiin, jotka ovat tyypil-

tään esimerkiksi mikä tai paljonko? Aineistoa voidaan käsitellä numeerisesti ja sel-

vittää eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita. Kvantitatiivisella tutkimuksella pysty-

tään kartoittamaan tilanteita. Sillä ei kuitenkaan yleensä pystytä selvittää tilanteiden 

taustalla olevia syitä. (Heikkilä 2014, 7 - 8.)  
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6.1 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus on tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselyllä voidaan tehdä tutki-

musta standardoidulla tavalla, jolloin kysymykset ovat tarkalleen samat jokaiselle 

vastaajalle. (Hirsjärvi ym. 2009, 193.) 

Kyselytutkimuksella on mahdollista tavoittaa suuriakin vastaajamääriä tai sillä voi-

daan esittää suuri määrä kysymyksiä. Huolellisesti laadittu kysely on tehokas tapa 

kerätä aineistoa. Aineiston käsittelyä helpottaa valmiiksi kehitetyt tilastolliset analyy-

sitavat ja raportointimuodot. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

Kyselytutkimuksella on myös heikkouksia, jotka saattavat vaikuttaa tutkimuksen tu-

loksiin. Vaikka kysely voidaan helposti tehdä isolle joukolle, se ei vielä takaa suurta 

vastauksien määrää, mikäli moni jättää kyselyyn vastaamatta. Ei voida myöskään 

tietää, onko kyselyyn vastattu todenmukaisesti tai onko kysymykset ymmärretty oi-

kein. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

Verkkokysely on nopea ja tehokas saada lomake vastaajille. Hirsjärvi ym. (2009, 

196) mukaan suurelle joukolle lähetetty lomake ei takaa suurta vastaajamäärää, 

vaan yleensä parhaimmillaankin kyselyyn vastaa 30–40 prosenttia lomakkeen saa-

neista. Kyselystä muistuttamalla vastaus määrä voidaan saada nousemaan 70—80 

prosenttiin. Vastausprosentti saattaa olla suurempikin, mikäli tutkimus kohdenne-

taan jollekin erityisryhmälle, joka pitää sitä tärkeänä. (Hirsjärvi ym. 2009, 196.) 

Tarkasti suunnitellut kysymykset ja hyvin laadittu lomake ovat tärkeitä asioita onnis-

tuneen tutkimuksen aikaan saamiseksi. Huonosti laaditut kyselyt ovat aiheuttaneet 

kielteistä asennetta kyselyitä kohtaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 198.) 

Kysymyksien yleisimmät muodot ovat avoin kysymys, monivalintakysymys ja asteik-

koihin perustuva kysymystyyppi. Avoimessa kysymyksessä esitetään kysymys, jo-

hon vastataan vapaasti. Avoimet kysymykset eivät sido vastaajaa tiettyihin vastauk-

siin, joten näin voidaan saada selville muuan muassa, mikä aihepiirissä on vastaa-

jien mielestä keskeistä tai voidaan osoittaa, millainen tietämys vastaajilla on ai-

heesta. (Hirsjärvi ym. 2009, 198 - 201.)   
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Monivalintakysymyksissä tutkimuksen tekijä on laatinut kysymyksille valmiit vas-

tausvaihtoehdot. Tällä tavoin kysyttäessä saadaan vastaukset, joita on helppo ver-

tailla, sekä käsitellä ja analysoida tietokoneella. (Hirsjärvi ym. 2009, 199, 201.) 

 

Kuvio 4. Avoimen- ja monivalintakysymyksen välimuoto. 

Kysymys voi olla myös avoimen- ja monivalintakysymyksen välimuoto, tällöin val-

miiden vastauksien joukossa on mahdollisuus myös avoimeen vastaukseen (Hirs-

järvi ym. 2009, 199).   

Asteikkoihin perustuvassa kyselyssä vastaajalle esitetään väittämiä, joihin vasta-

taan annetun asteikon mukaan (Hirsjärvi ym. 2009, 198 - 201). 

 

Kuvio 5. Esimerkki asteikkoihin perustuvasta kysymystyypistä. 
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Kyselylomakkeen laadintaan Hirsjärvi ym. (2009, 202-203) nostavat esille kahdek-

san seikkaa: 

1. Lomakkeen selvyys on tärkeä. Kysymyksien tulle olla kai-

kille samat, joten monimerkityksisiä sanoja kuten ”usein” tai 

”yleensä” tulee välttää. 

2. Yleiseen kysymykseen sisältyy tulkinnan mahdollisuuksia. 

Rajattu kysymys on parempi. 

3. Lyhyet kysymykset ovat helpommin ymmärrettäviä kuin 

pitkät kysymykset. 

4. Kysymyksien kaksoismerkityksiä tulee välttää. Kysy yh-

dessä kysymyksessä yhtä asiaa. 

5. ”Ei mielipidettä” mukaan vastausvaihtoehtoihin. Tämä 

vaihtoehto ei pakota mihinkään mielipiteeseen, jos sitä ei 

ole. 

6. Vältä ”samaa mieltä / eri mieltä” – väitteitä. Ihmisillä on tai-

pumus valita vaihtoehto, jonka he kuvittelevat olevan odo-

tettu. Käytä ennemmin monivalintoja. 

7. Kysymysten määrä ja järjestys lomakkeessa. Yleisemmät 

ja helposti vastattavat lomakkeen alkuun. Huomioi kyselyn 

pituus, kun kaikki kysymykset on koossa.  

8. Sanoilla on merkitystä, älä käytä sanoja, joita kaikki vas-

taajat eivät ymmärrä. Älä johdattele kysymyksillä. 

6.2 Opiskelijakysely 

Opiskelijakysely toteutettiin marraskuussa 2019 kahdelle ryhmälle, joiden opiskelijat 

valmistuvat sähköasentajiksi keväällä 2020. Ryhmät ovat taustaltaan erilaiset. Toi-

nen ryhmä koostuu suoraan peruskoulusta opiskelemaan tulleista nuorista ja toinen 

ryhmä vaihtelevalla opinto- ja työtaustalla olevista aikuisista. 

Tutkimuksen kysymyksissä keskityttiin substanssiosaamiseen. Tutkimuksessa ei 

kysytty opiskelijan henkilötietoja tai muita yksilöiviä kysymyksiä, näin toimittiin tieto-

suojalain mukaisesti.  
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Kyselytutkimuksessa huomioitiin, että molemmilla ryhmillä on vielä jonkin verran jäl-

jellä oppilaitoksessa sekä koulutussopimusjaksolla tapahtuvia opintoja. Nämä opin-

not ovat sellaisia, joilla ei ole oleellista merkitystä tutkimuksen tuloksiin. 

Kyselytutkimuksen aluksi kysyttiin opiskelijan ryhmäntunnusta. Tähän kysymykseen 

vastattiin valitsemalla toinen ennalta määrätyistä vastauksista. Ryhmätunnuksia ei 

esitetä tutkimuksen tuloksissa. Mikäli on tarpeen erotella ryhmät vertailun vuoksi, 

niistä käytetään nimityksiä A ja B. 

Varsinaiset tutkimuskysymykset jaettiin kuuteen ryhmään. Ensimmäisenä kysyttiin 

opiskelijan näkemystä, siitä kuinka hyvin hän tietää mitä opinnoissa pitää opiskella 

ja tietämystä siitä mitä töitä hän saa valmistuttuaan tehdä. Tämä kohdan kysymyk-

set on esitetty kuviossa 6. 

 

Kuvio 6. Opintoihin ja työhön liittyvät kysymykset. 

 

Kysely toteutettiin strukturoiduilla skaaloihin perustuvilla kysymyksillä, jotka esitettiin 

väittämän muodossa. Jokaisessa kysymyksessä on mahdollista vastata ”En osaa 

sanoa”, näin ei vastaajaa pakoteta valitsemaan mitään, jos hän ei osaa tai halua 

vastata kysymykseen. Kanasen (2012, 127) mukaan vastaamaan pakottamalla tut-

kimustuloksista tulee virheellisiä.  

Osaamista mittaavat kysymykset ryhmiteltiin sähköalan opintojen perusvaatimusten 

aihealueiden mukaisiin ryhmiin. Ensimmäisen aihealueena oleva teoreettinen säh-

kötekniikka jaettiin kahteen eri osaan. Kuviossa 7 on nähtävissä teoreettiseen osaa-

miseen liittyvät kysymykset. 
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Kuvio 7. Teoreettisen sähkötekniikan ja sähkömittaustekniikan teoreettiseen osaa-
miseen liittyvät kysymykset. 

Vastauksiin käytettiin eri skaalaa kuin kuviossa 8 nähtäviin käytännön osaamista 

mittaavissa kysymyksissä. Eri skaaloilla pyrittiin saamaan kysymykset ja vastaukset 

täsmäämään niin, että vastaajan on helpompi mieltää oikea vastausvaihtoehto. 

 

Kuvio 8. Teoreettiseen sähkötekniikan ja sähkömittaustekniikan käytännön osaa-
mista mittaavat kysymykset. 

Vastausvaihtoehdot ”En osaa” ja ”En osaa sanoa” on sijoitettu skaalan eri päihin 

virheellisten vastausten välttämiseksi. Näiden vaihtoehtojen merkityksestä ja erosta 

kerrottiin tutkittaville ennen kyselyn aloittamista. 
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Kuvio 9. Sähköturvallisuussäädöksiin ja -standardeihin liittyvät kysymykset. 

Sähköturvallisuussäädösten ja -standardien osaamista kysyttiin kuvion 9 kysymyk-

sillä.  Kysymykset esitettiin käytännön työtehtävien avulla. Tällä esitystavalla kysy-

mykset pyrittiin saamaan muotoon, jossa vastaajalla on jotain konkreettista, minkä 

avulla on helpompi ymmärtää kysymys oikein. Kysymykset mittaavat säädösten ja 

standardien tuntemusta ja valmiuksia etsiä tarvittava tieto oikeasta lähteestä. 

 

Kuvio 10. Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät kysymykset. 

Kolmas ammattiosaamista mittaava osa-alue on sähkötyöturvallisuus. Sähkötyötur-

vallisuuden osaamista mitattiin kuvion 10 kysymyksillä. Kysymyksillä mitattiin työvä-

lineiden tuntemusta ja turvallisten työtapojen osaamista. 
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Kuvio 11. Rakennusten sähköverkkoihin ja niiden sähkökäyttöihin liittyvät kysy-
mykset. 

Kuviossa 11 esitetyillä kysymyksillä mitataan rakennusten sähköistyksien osaa-

mista. Tästä laajasta osaamisalueesta pyrittiin saamaan runsaasti tietoa vähäisestä 

kysymysmäärästä huolimatta. Kysymysten asettelussa kiinnitettiin huomiota siihen, 

että monipuolista kysymyksistä huolimatta yhdessä kysymyksessä ei kysytä kahta 

eri asiaa.  Hirsjärven ym. (2009, 202) mukaan kaksoismerkityksellisiä kysymyksiä 

tulee tutkimuksessa välttää. 

 

Kuvio 12. Sähköturvallisuuteen liittyvien tarkastusten kysymykset. 
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Sähköturvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa mitattiin käyttöönottotarkastuksen 

osaamista. Tutkittavana osaamisena oli aistinvaraiset tarkastukset, sekä jännitteet-

tömät ja jännitteelliset käyttöönottomittaukset. Yhtenä kysymyksenä oli käyttöönot-

totarkastuspöytäkirjan täyttämisen osaaminen. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 24 Vamiasta sähköasentajaksi valmistuvaa opiskelijaa. Opiskelijat 

olivat kahdesta eri ryhmästä, tuloksissa vastauksia on kuitenkin käsitelty kokonai-

suutena. Ryhmien välinen vertailu on liitteessä 2, liite ei ole julkinen. 

 

 

Kuvio 13. Kysymyksen "Tiedän mitkä asiat sähköalalla pitää opiskella" -
vastauksien jakauma. 

Kyselyn alussa selvitettiin kuinka hyvin opiskelijat tietävät mitkä asiat kuuluvat säh-

köalan opintojen perusvaatimuksiin. Kysymys esitettiin väittämällä ”Tiedän mitkä 

asiat sähköalalla pitää opiskella”.  Kuviossa 13 on nähtävissä vastausten jakauma. 

92 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa.  

 

Kuvio 14. Kysymyksen "Tiedän mitä sähkötöitä saan tehdä koulusta valmistut-
tuani" -vastauksien jakauma. 
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Kuvion 14 väittämän ”Tiedän mitä sähkötöitä saan tehdä koulusta valmistuttuani” 

vastaukset tukivat opintojen sisällön tuntemisen vastauksia. Jokseenkin tai samaa 

mieltä väittämän kanssa oli 83 % vastaajista. Merkittävää on, ettei yksikään vastaaja 

valinnut eri mieltä olevia vastauksia. Molempiin opintojen tuntemusta koskeviin ky-

symyksiin vastasi kaikki 24 tutkimukseen osallistunutta. 

7.1 Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka 

Teoreettisen sähkötekniikan ja sähkömittaustekniikan osaamista mitattiin neljällä 

kysymyksellä. Näihin kysymyksiin vastasi kaikki tutkimukseen osallistuneet. 

 

 

Kuvio 15. Kysymyksen ”Ymmärrän sähkön perussuureet virta, jännite ja resis-
tanssi” -vastaukset. 

Kuvion 15 kysymyksellä mitattiin sähkön perusasioiden ymmärtämistä ja kuvion 16 

kysymyksellä vaihtosähkön tuntemusta. Opiskelijakyselyn perusteella sähkön pe-

russuureiden osaaminen on hyvällä tasolla, 83 % ilmoitti ymmärtävänsä asian tai 

lähes kaiken asiasta. 
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Kuvio 16. Kysymyksen ”Ymmärrän vaihtosähkön ominaisuudet, kuten tehollis- het-
kellis- ja huippuarvot sekä vaihesiirto” -vastaukset. 

Vaihtosähkön ominaisuuksien ymmärtämistä kysyttäessä vastauksiin tuli enemmän 

hajontaa kuin perussuureiden kohdalla, vastauksien jakauma on nähtävissä kuvi-

ossa 16. Vastaajista kolme oli sitä mieltä, ettei ymmärrä asiaa lainkaan.  

 

 

Kuvio 17. Kysymyksen ”Osaan mitata virtoja ja jännitteitä tilanteeseen sopivalla 
mittarilla (yleismittari, pihtivirtamittari ja jännitteenkoetin)” -vastaukset. 

Sähkön mittaamisesta esitettiin väittämä ” Osaan mitata virtoja ja jännitteitä tilantee-

seen sopivalla mittarilla (yleismittari, pihtivirtamittari ja jännitteenkoetin)” ja mittaus-

tulosten ymmärtämistä väittämällä ” Osaan tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden 

avulla sähkölaitteen tai -asennuksen kunnon”. Vastauksien jakauma näkyy kuvi-

oissa 17 ja 18. Vastausten perusteella nämä taidot ovat hyvällä tasolla, näkemyk-

sensä mukaan jokainen vastaaja selviää näistä tehtävistä. Osa vastaajista voi vielä 

tarvita apua mittauksissa ja mittaustulosten tulkinnoissa, mutta suurin osa selviää 
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näistä tehtävistä itse ja osaa tarvittaessa itse hankkia tarvitsemansa tiedon. Molem-

pien ryhmien osaaminen oli näissä asioissa samaa tasoa. 

 

Kuvio 18. Kysymyksen ”Osaan tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden avulla säh-
kölaitteen tai -asennuksen kunnon” -vastaukset. 

7.2 Sähköturvallisuussäädökset- ja standardit 

Sähköturvallisuussäädöksiin ja -standardeihin liittyvää tiedonhakua tutkittiin kuvion 

19 väittämällä ” Osaan tarvittaessa hakea tietoa alan tietolähteistä kuten standardit 

ja ST-kortisto”. Yksi vastaajista ei osannut vastata tähän kysymykseen, joten vas-

tauksia saatiin 23. Vastaajista 48 % kokee tarvitsevansa apua tiedonhaussa. Tässä 

kysymyksessä itsenäisesti tehtävästä selviävien osuus oli yhdeksällä prosentilla 

koko tutkimuksen alhaisin. 



52 

 

 

Kuvio 19. Osaan tarvittaessa hakea tietoa alan tietolähteistä kuten standardit ja 
ST-kortisto. 

Kolme tämän osa-alueen kysymyksistä esitettiin käytännön työtehtävillä, joissa pi-

tää tuntea sähköturvallisuussäädöksiä ja -standardeja. 

 

 

Kuvio 20. Osaan tehdä kylpyhuoneen ja ulkotilojen sähkötyöt huomioiden tilan 
asettamat vaatimukset. 

Kuvio 20 osoittaa vastaajien pitävän säädöksien ja standardien osaamistaan hy-

vänä kylpyhuoneiden ja ulkotilojen osalta, 75 % vastaajista selviää työstä ja osaa 

itse hakea tarvitsemaansa tietoa. 
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Kuvio 21. Tunnen lattialämmityskaapelien asentamiseen liittyvät määräykset. 

Kuviossa 21 on nähtävissä lattialämmityskaapelien asentamiseen liittyvien mää-

räyksien tunteminen, 59 % vastaajista kokee selviävänsä tehtävästä itsenäisesti tai 

osaa hakea tarvitsemansa tiedon. Yksi vastaaja koki, ettei osaa asiaa lainkaan.  

 

 

Kuvio 22. Osaan mitoittaa kaapelit ja sulakkeet. 

Kaapelien ja sulakkeiden mitoituksen 25 % vastaajista osaa itsenäisesti ja 58 % 

tarvitsee jonkin verran tietoa, mutta osaa hakea sen itse. 17 % ilmoittaa tarvitse-

vansa apua tehtävästä suoriutumiseen. Yksikään vastaajista ei vastannut asteikon 

alapäässä oleviin ”en osaa” tai ”osaan opastettuna” vaihtoehtoihin.  
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7.3 Sähkötyöturvallisuus 

Sähkötyöturvallisuuden mittareiksi valittiin työkalut ja mittalaitteet, jännitteisten 

osien läheisyydessä työskentely, työkohteen luotettavasti jännitteettömäksi tekemi-

nen ja jännitteen kytkemisen estäminen luotettavasti. Tämän osion kysymyksiin yksi 

vastaaja jätti kokonaan vastaamatta, joten tällä osiolla oli 23 vastaajaa. 

 

Kuvio 23. Tiedän, millaiset työkalut ja mittalaitteet ovat sähkötöissä sallittuja. 

Sähkötöissä sallittujen työkalujen tuntemiseen liittyvän kysymyksen vastaukset ovat 

nähtävissä kuviossa 23. Ainoastaan kaksi vastaajaa kokee, ettei hänellä ole tarvit-

tavaa tietoa tai ei osaa sitä itsenäisesti hankkia.  

 

Kuvio 24. Tiedän, miten työskennellään turvallisesti jännitteisten osien läheisyy-
dessä. 

Väittämään ” Tiedän, millaiset työkalut ja mittalaitteet ovat sähkötöissä sallittuja” an-

netut vastaukset (kuvio 24) olivat saman suuntaiset kuin työkalujen ja mittalaitteiden 
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osaamisessa. Poikkeuksen tulokseen aiheuttaa se, että yksi kyselyyn vastanneista 

jätti vastaamatta tähän kysymykseen, tähän kysymykseen oli siten 22 vastaajaa. 

 

 

Kuvio 25. Osaan tehdä työkohteen luotettavalla tavalla jännitteettömäksi. 

 

 

 

Kuvio 26. Osaan luotettavasti estää jännitteen kytkemisen työkohteeseen. 

Kuviossa 25 on nähtävissä vastauksien jakauma väittämään ” Osaan tehdä työkoh-

teen luotettavalla tavalla jännitteettömäksi” ja kuviossa 26 väittämään ” Osaan tehdä 

työkohteen luotettavalla tavalla jännitteettömäksi”. Molemmissa osaamisissa 61 % 

kertoi osaavansa tehdä tehtävän itsenäisesti. 
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7.4 Rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt 

Rakennuksien sähköverkkojen ja niiden sähkökäyttöjen osaamista tutkittiin kysy-

myksillä, jotka liittyvät eri tyyppisiin asennustehtäviin. Kaikki 24 tutkimukseen osal-

listunutta vastasi jokaiseen tämän osion kysymyksiin. 

 

 

Kuvio 27. Osaan asentaa ja kytkeä sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen oh-
jaus- ja pistorasiakalusteet. 

Sähkösuunnitelman mukaista valaistuksen ohjaus- ja pistorasiakalusteiden asenta-

mis- ja kytkentätaitoa kysyttäessä ainoastaan 12 % eli kolme vastaajaa kokee, ettei 

osaa tehdä näitä töitä ilman ulkopuolista apua. Vastaajista 50 % tarvitsee asiasta 

lisää tietoa, mutta osaa itse selvittää asian. 38 %. Vastauksien jakauma on kuviossa 

27.  
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Kuvio 28. Osaan asentaa maadoitus ja potentiaalitasaus johdotukset. 

Kuviossa 28 on nähtävissä väittämän ”Osaan asentaa maadoitus ja potentiaalita-

saus johdotukset” vastaukset. Yleisin vastaus oli ”osaan, ongelmatilanteessa haen 

itse tarvitsemani tiedon”, näin vastasi 46 % vastaajista. 25 % prosenttia ilmoitti osaa-

vansa asian itsenäisesti. 25 % tuntee tarvitsevansa apua asennuksien tekemiseen 

ja 4 % eli yksi vastaaja kokee osaavansa tehdä nämä asiat opastettuna. 

 

Kuvio 29. Osaan asentaa ryhmäkeskuksen ja siihen liittyvät johdotukset ja kojeet 
sekä tehdä merkinnät. 

Vastausten perusteella ryhmäkeskuksen asennuksiin liittyvä osaaminen on hyvällä 

tasolla. 79 % eli 19 vastaajaa on sitä, mieltä että työ onnistuu itsenäisesti ja tarvit-

taessa osaa hakea itse hakea tietoa asiasta.  
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Kuvio 30. Osaan asentaa yksinkertaisen moottorilähdön suojauksineen. 

Kuvio 30 esittää väittämän ”Osaan asentaa yksinkertaisen moottorilähdön suojauk-

sineen” vastauksien jakauman. Tämänkin kysymyksen tulokset noudattavat samaa 

linjaa, mikä on ollut kaikissa rakennuksien sähköverkkojen ja niiden sähkökäyttöjen 

osion vastauksissa.   

7.5 Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset 

Sähköturvallisuuteen liittyvien tarkastusten osaaminen mitattiin käyttöottotarkastuk-

seen liittyvillä kysymyksillä. Tämän osa-alueen kysymyksiin vastasi kaikki 24 tutki-

mukseen osallistunutta.  

 

Kuvio 31. Osaan täyttää käyttöönottotarkastuspöytäkirjat. 
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Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttäminen osataan melko hyvin. Kahdeksan pro-

senttia vastaajista (2 vastaajaa) kuitenkin kokee, että täyttäminen sujuu ainoastaan 

opastettuna. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttämiseen liittyvän kysymyksen 

vastaukset on nähtävissä kuviossa 31. 

 

 

Kuvio 32. Osaan tehdä aistinvaraiset käyttöönottotarkastukset kuten merkinnät, 
koteloiden kunto ja suojalaitteiden asettelu. 

Kuviosta 32 voidaan havaita aistinvaraisten käyttöönottotarkastuksien osaamisen 

olevan hyvällä tasolla. 50 % eli 12 vastaaja on sitä mieltä, että osaa tehdä tarkas-

tukset itsenäisesti. 

 

Kuvio 33. Osaan mitata eristysresistanssin ja suojajohtimen jatkuvuuden. 
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Jännitteettömänä tehtävien käyttöönottomittauksien osaamista kysyttiin väittämällä 

”Osaan mitata eristysresistanssin ja suojajohtimen jatkuvuuden”. Nämä taidot osoit-

tautuivat tutkimuksen parhaiten osatuiksi. ”Osaan itsenäisesti” vastasi 67 % (16 

henkilöä) vastaajista ja 21 % osaa mittaukset itse hankkimansa tiedon avulla. Kuvi-

ossa 33 on nähtävissä vastauksien jakauma. 

 

 

Kuvio 34. Osaan mitata oikosulkuvirran sekä vikavirtasuojan toimintavirran ja lau-
kaisuajan. 

Viimeisenä kysymyksenä oli väittämä ”Osaan mitata oikosulkuvirran sekä vikavir-

tasuojan toimintavirran ja laukaisuajan”, vastauksien jakauma on kuviossa 34. Tällä 

kysymyksellä mitattiin jännitteisenä tehtävien käyttöönottomittausten osaamista. 

Näidenkin mittausten osaaminen on hyvällä tasolla, puolet vastaajista kuitenkin ko-

kee joutuvansa hakemaan jotain tietoa tehtävän onnistumiseksi. 
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8 POHDINTA 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan selkeillä ja 

helposti ymmärrettävillä kysymyksillä. Kyselyn tulosten luotettavuutta pyrittiin paran-

tamaan myös siten, että kysely toteutettiin ohjattuna luokkatilanteessa. Tutkimuk-

seen osallistuvat perehdytettiin kyselyyn ja sen vastausvaihtoehtoihin. Tutkimuk-

seen osallistuvilla oli myös mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä, mikäli se oli 

tarpeen kysymyksen ymmärtämiseksi. Tutkimuksen reliabiliteetin ollessa hyvä on 

todennäköistä, että tutkimuksesta saadaan samat tulokset, jos tutkimus toistetaan 

(Vilpas [Viitattu: 25.11.2019], 11).   

Tutkimuksessa kysyttiin opiskelijoiden omaa näkemystä osaamisestaan. Oma nä-

kemys ei ole kovin tarkka osaamisen mittari, vaan se kertoo oman mielipiteen osaa-

misesta. Tutkimuksen tulokset ei näin ollen ole tarkkoja arvoja, vaan antavat suun-

taviivat siitä millä tasolla asioiden osaaminen on. Tuloksia tulkittaessa on luettava 

suuntauksia ja verrattava vastauksia keskenään, näin saadaan muodostettua kuva 

osaamisesta. 

Validiteettia eli tutkimuksen pätevyyttä pyrittiin parantamaan tutkimuskyselyn huo-

lellisella laatimisella. Tutkimuksen kohteena oli laaja-alainen osaaminen, jota tuli 

saada mitattua kohtuullisella määrällä kysymyksiä. Kysymyksien laadinta tuli tehdä 

huolella, että saadaan mitattua oikeita asioita helposti ymmärrettävillä kysymyksillä. 

Hirsjärven ym. (2009, 231) mukaan mittarit ja menetelmät eivät välttämättä mittaa 

niitä asioita, joita tutkija haluaa tutkia. Tämän tutkimuksen kysymykset testattiin kah-

desta eri näkökulmasta: Kahdelta kokeneelta sähköalan opettajalta varmistettiin ky-

symyksien sopivuus osaamisen mittaamiseen. Kysymyksien testaamisen osallistui 

myös kaksi opiskelijaa. Opiskelijoiden avulla varmistettiin, että kysymykset ovat hel-

posti ymmärrettäviä. 
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8.2 Opiskelijoiden osaaminen 

Tutkimuksen tuloksia pohdittaessa annettiin painoarvoa asteikon parasta osaamista 

kuvaavalle vastaukselle ”osaan itsenäisesti”, hyvään osaamiseen luettiin mukaan 

myös vastaus ”osaan, ongelmatilanteessa haen itse tarvitsemani tiedon”. Muuta-

missa kysymyksissä vastausvaihtoehdot on muotoiltu eri tavalla, mutta niiden mer-

kitys on sama. 

Tutkimuksen kahdella ensimmäisellä kysymyksellä tutkittiin opiskelijoiden tietä-

mystä heiltä odotetusta osaamisesta. Ensimmäisellä kysymyksellä kysyttiin mielipi-

dettä, kuinka hyvin opiskelijat tietävät, mitä sähköalalla pitää opiskella, ja toisella 

kysymyksellä haettiin asialle tukea kysymällä, kuinka hyvin opiskelijat tietävät, mitä 

sähkötöitä saa tehdä koulusta valmistumisen jälkeen. 

Suuri enemmistö tutkittavista oli sitä mieltä, että he tietävät hyvin tai melko hyvin 

mitä sähköalalla pitää opiskella. Valmistumisen jälkeen sallituista töistäkin oltiin 

oman käsityksen mukaan melko hyvin perillä.  

Tutkimuskysymykseen ”Kuinka hyvin sähköalan opiskelijat tietävät, millaista osaa-

mista heiltä vaaditaan?” ei näillä kysymyksillä voida antaa täysin pitävää vastausta. 

Kysymykset eivät mittaa tutkittavien todellista tietämystä asiasta. Mikäli asiasta olisi 

haettu tarkkaa tietoa, tutkimus olisi pitänyt toteuttaa toisella tapaa tai jopa tehdä siitä 

oma tutkimuksensa. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, kuinka opiske-

lijat itse asian kokevat. Monen kokiessa näin suurta luottamusta tietoonsa näyttää 

siltä, että asiasta on olemassa vahva käsitys. Tämän tutkimuksen valossa opiskeli-

jat näyttäisivät olevan kohtuullisen hyvin tietoisia siitä, mitä heiltä vaaditaan. 

Ammatillisen osaamisen kysymykset jaettiin viiteen sähköalan opintojen perusvaa-

timusten mukaiseen osa-alueeseen. Jokaisesta aihepiiristä esitettiin neljä väittämän 

muodossa olevaa kysymystä. 

Tämän tutkimuksen perusteella teoreettisen sähkötekniikan ja sähkömittausteknii-

kan osaaminen on pääosin korkealla, vaihtosähkö muodostaa tämän osa-alueen 

poikkeuksen. Kysymyksien vastaukset olivat pääsääntöisesti kahden parhaimman 

osaamistason mukaisia, eikä asteikon alhaisimpia vaihtoehtoja käytetty lainkaan. 
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Väittämän ”Ymmärrän vaihtosähkön ominaisuudet, kuten tehollis-, hetkellis- ja huip-

puarvot sekä vaihesiirto” vastaukset kuitenkin käyttivät lähes koko skaalaa, ainoas-

taan ”en osaa” -vastauksia ei tullut yhtään. Kysymys oli tutkimuksen ainoa, jossa 

kaksi parasta osaamisen tasoa olivat yhteensä alle 50 prosenttia. Paras osaamis-

tasokin oli kyselyn pienin eli 13 %. 

Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit -osiossa parhaat tulokset saatiin käytän-

nönläheisempiin kysymyksiin. Kylpyhuoneen ja ulkotilojen sähkötyöt sekä kaapelien 

ja sulakkeiden mitoitus ovat aiheita, joiden määräykset tunnetaan hyvin. Teoreetti-

sempien väittämien ”Osaan tarvittaessa hakea tietoa alan tietolähteistä kuten stan-

dardit ja ST-kortisto” ja ”Tunnen lattialämmityskaapelien asentamiseen liittyvät mää-

räykset” vastauksissa oli eniten hajontaa. Lattialämmityskaapelin asennuksen mää-

räyksiä koskeva kysymys oli tutkimuksen ainoa, joka sai myös yhden ”en osaa” -

vastauksen.  

Vamian opiskelijoiden sähkötyöturvallisuuden osaaminen on vastanneiden opiske-

lijoiden omasta mielestä erittäin hyvä, kuitenkin jokaisen kysymyksen kohdalla löytyi 

vastauksia myös osaamisasteikon alapäästä. Sähkötyöturvallisuus on kiinteä osa 

jokapäiväistä toimintaa ja se myös näkyy tutkimuksen tuloksissa. 

Rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt -osiossa vastanneiden opiskelijoi-

den omasta mielestä parasta osaamista oli valaistuksen ohjaus- ja pistorasiakalus-

teiden kytkeminen sekä ryhmäkeskuksen asentaminen johdotuksineen, kojeineen 

ja merkintöineen. Hieman hankalemmiksi koettiin sähkö- ja automaatioasennukset 

tutkinnon osaan kuuluvat maadoitus ja potentiaalitasauksen johdotukset sekä moot-

torilähdön asentaminen. Tämän tutkinnon osan opiskelusta on jo kulunut jonkin ver-

ran aikaa, joten se saattaa vaikuttaa tulokseen, mikäli kyseisiä tehtäviä ei ole sen 

jälkeen tehty. 

Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset osan kysymykset perustuivat SFS 6000 -

standardin mukaisen käyttötarkastuksen osaamiseen. Tämän tutkimuksen perus-

teella varsinaisten tarkastuksien tekeminen vaikuttaa olevan opiskelijoilla hallin-

nassa. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttäminen osattiin heikoiten, tosin tässä-

kin 71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vastasi asteikon kahteen parhaim-

paan osaamistasoon. 
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Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli ”Millainen on sähköalan opiskelijoi-

den käsitys omasta osaamisestaan?”. Tutkimuksen tulosten perusteella Vamiassa 

sähköasentajaksi opiskelevilla on hyvä osaamisen taso. Tutkittavat arvioivat osaa-

misensa korkealle, mutta vaatimattomampaakin osaamista löytyy. Mikäli tuloksissa 

olisi vain vahvaa osaamista osoittavia vastauksia, tutkimuksen luotettavuus olisi ky-

seenalainen. Ammatillisessa koulutuksessa on monen tasoisia oppijoita erilaisilla 

taustoilla, joten osaamistakin täytyy olla monella tasolla. 

8.3 Opetuksen kehittämistarpeet 

Tämän opinnäytetyön kolmas tutkimuskysymys olin ”Miten sähköalan opetusta tu-

lee kehittää opiskelijapalautteen perusteella?” 

Kyselytutkimuksen perusteella Vamiassa sähköasentajaksi opiskelevien osaami-

nen on vastanneiden opiskelijoiden mielestä hyvällä tasolla. Tutkimustuloksia tulkit-

taessa kuitenkin löytyi kehittämiskohteita. Tuloksissa on nähtävissä säännöllisyys, 

joka toistuu tutkimuksen eri osa-alueissa. Teoreettisen ja kirjalliseen toimintaan pe-

rustuvat tehtävät näyttävät olevan opiskelijoiden heikointa osaamista. Osaamisessa 

on jonkin verran ryhmäkohtaisia eroja, mutta kokonaisuutena suuntaviivat ovat 

tässä opinnäytetyössä esitetyn mukaisia. Ryhmäkohtaiset erot ovat nähtävissä ei-

julkisessa liitteessä kaksi. 

Tutkimustulosten perusteella kehitettävää on työn perustana olevassa teoreetti-

sessa osaamisessa ja tietolähteiden käytössä. Kokonaisuutena heikointa osaamista 

edusti sähkötyöturvallisuussäädökset ja -standardit, heikoimpana alueena alan tie-

tolähteiden käyttö. Suuntausta tukee myös se, että muuten hyvin osatussa sähkö-

turvallisuuteen liittyvät tarkastukset -osiossa heikointa osaamista edusti ”Osaan 

täyttää käyttöönottotarkastuspöytäkirjat”. Teoreettisessa sähkötekniikassa on vah-

vistamisen tarpeita vaihtosähkötekniikan osalta. 

Sähköala kehittyy jatkuvasti ja sen myötä myös alan opetuksen on kehityttävä. Uu-

sia oppimistehtäviä suunniteltaessa kannatta huomioida alan tietolähteiden käytön 

oppiminen sisällyttämällä tehtäviin esimerkiksi tiedonhakua standardeista tai muista 

tietolähteistä.  
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Kokonaisuutena paras osaaminen oli sähkötyöturvallisuudessa. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että asteikon alapään vastaukset oli käytössä jokaisessa sähkötyöturval-

lisuuteen liittyvässä kysymyksessä. Sähkötyöturvallisuuden tärkeyden vuoksi sen 

osaamisen varmistamiseen kannattaa tämän perusteella kiinnittää huomiota.  
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Liite 1. Opintojen sisältö kohdistettuna perusvaatimuksien osa-alueille 

 

Sähköasentajan opintojen sisällöt kerätty tutkinnon perusteista OPH-2638-

2017  

 

1) Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka  

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

– tuntee sähköiset perussuureet ja niiden fysikaaliset perusteet sekä riippu-

vuussuhteet, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait. 

– osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja seka-

kytkennöistä 

– osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtä-

vien mukaiset kytkennät ja osaa käsitellä suureita fysiikkaan liittyvinä ilmi-

öinä. 

– osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirta-

mittaria ja jännitteenkoetinta 

– osaa käyttää virran ja jännitteen mittaamiseen oskilloskooppia tasa- ja 

vaihtosähköpiireistä 

– osaa määrittää jännitteen, virran ja vaihesiirtokulman mittaustuloksiin pe-

rustuen 1- ja 3- vaiheisten piirien ottaman sähkötehon 

Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

– osaa soveltaa sähkötekniikan perusteissa opittuja asioita ja ajatella loogi-

sesti vianetsinnän yhteydessä 

– osaa käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvalli-

sesti mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti 

– osaa tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden perusteella sähkölaitteen tai 

–asennuksen kunnon 

– osaa mitata moottorikäyttöjen yhteydessä vaihevirrat ja sähköverkon kier-

tosuunnan, säätää suojalaitteet kuten lämpöreleen moottorin kuormitus-

virran mukaan ja tarkastaa suojalaitteiden sopivuuden toisiinsa 
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2) Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

– opiskelija tuntee sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten (Sähköturvalli-

suuslaki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset), 

sähköturvallisuusviranomaisen (Tukes) ohjeet sekä sähkötyöturvallisuus-

standardin SFS 6002 vaatimukset 

– tuntee alan keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaati-

muksia annettujen kohdetietojen avulla 

– osaa valita sopivat sähköasennusmateriaalit erilaisiin tiloihin laitteissa ole-

vien merkintöjen perusteella ottaen huomioon tilan sähkölaitteille asetta-

mat vaatimukset esim. sähkölaitteiden kotelointiluokat 

Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp 

– osaa huomioida mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asen-

nuksia tehdessään 

– osaa asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen 

niitä koskevien suunnitelmien mukaisesti. 

– osaa toteuttaa kaapeloinnit häiriösuojausvaatimusten mukaisesti 

– osaa suojata kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaati-

mukset 

– osaa asentaa sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennus-

tiloihin, tehdä johdotukset keskuksiin kotelointiluokkaa heikentämättä ja 

mekaanisen suojauksen vaatimukset täyttäen ja kytkeä keskukseen liitty-

vät johtimet, johdot ja kaapelit 

– osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden ra-

kenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennus- ja käyttöläm-

pötilat. 

– osaa etsiä säädöksistä (lait, asetukset, ministeriöiden määräykset ja pää-

tökset sekä standardit) alaa koskevia tietoja. 

– osaa käyttää myös voimassaolevien määräysten ja standardien (esim. 

SFS 6000) ja sähköturvallisuustutkinto 2:een liittyviä julkaisuja tarvitse-

mansa tiedon hankkimiseen. 

 



3(6) 

 

Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

– osaa tunnistaa sähkölämmityksen aiheuttaman mahdollisen palovaaran ja 

sen perusteella osaa arvioida lämmittimen soveltuvuuden ko. paikkaan 

– osaa asentaa laitteille vaadittavat turvalaitteet kuten esim. turvakytkimen, 

hätäpysäyttimen tms. 

– tuntee ja osaa ottaa huomioon asennustyössään voimassaolevan jako-

keskusstandardin vaatimukset jakokeskuksien rakenteesta, sijoituksesta 

ja johtojen liittämisestä jakokeskuksiin 

– osaa erottaa sähkölaitteen tai –asennuksen osan luotettavasti sähköver-

kosta korjausta tai huoltoa varten ja osaa ilmoittaa siitä asianomaisille ta-

hoille 

– osaa ottaa huomioon eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset, 

osaa käyttää oikeita laippoja ja tiivisteitä johtojen ja putkien läpivienneissä 

ja osaa oikeat työmenetelmät läpivientejä suorittaessaan kotelointiluokkaa 

heikentämättä 

– tuntee siirrettävien, kiinteiden ja kiinteästi asennettavien laitteiden asen-

nustapojen vaatimukset  

3) Sähkötyöturvallisuus 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

– suorittaa hyväksytysti Työturvallisuus keskuksen perusteiden vaatimusten 

mukaisen työturvallisuuskurssin. 

– suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Sähkötyö-

turvallisuusstandardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuk-

sen 

– suorittaa hyväksytysti SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittä-

män yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen 

– osaa käyttää asianmukaista työvaatetusta, josta ei aiheudu työssä vaaraa 

– tuntee kunnossapitotöiden turvallisuusvaatimukset 
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Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp 

– osaa määritellä työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuus-

lain vaatimusten mukaan, sekä varata ja käyttää asennustyössä tarvitta-

vat työ- ja suojeluvälineet. 

– osaa käyttää asennuksissa käytettäviä työ- ja erikoistyökaluja oikein ja 

turvallisesti 

– osaa toimia sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti kuten esim. säh-

köalan ammatilliseen koulutukseen Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n 

julkaiseman sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti 

Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

– tietää sähköurakointiin liittyvän työ- ja sähkötyöturvallisuusorganisaation 

työmaalla 

– tuntee oman asemansa työpaikalla ja osaa kysyä tarvittaessa neuvoa 

saamansa ohjeistuksen mukaan 

– osaa huoltaa sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, työkaluja, tarvikkeita ja 

aineita käyttäen 

– tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden 

käytön 

– tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim. varoitusnauhat, 

johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö) 

4) Rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

– osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskyt-

kennät ja osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset 

tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia 

opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, 

kiinnitystarvikkeita ja liittimiä 

– tuntee sähköalalla käytettävät johtotiet ja osaa asentaa niihin kaapelit ja 

sähkökalusteet 

– osaa tulkita ja piirtää sähköalan piirustuksia kuten asennuspiirustuksia ja 

keskuskuvien pääkaavioita 
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Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp 

– osaa asentaa sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaapelireitit 

– osaa asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen 

niitä koskevien suunnitelmien mukaisesti. 

– osaa asentaa ja kytkeä sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen ohjaus- 

ja pistorasiakalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus-- ja valai-

sinpistorasiat. 

– osaa suojata kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaati-

mukset 

– osaa tulkita ja piirtää asennuspiirustuksia sekä pää- ja piirikaavioita 

– tuntee eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja sähkölämmitys 

asennuksia koskevat kohdat asennusstandardista 

Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

– tuntee eri rakennusten sähköasennuksissa käytettävät yleisimmät sähkö-

piirrosmerkit 

– osaa lukea sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdol-

listuu itsenäisesti tai pienellä opastuksella 

– osaa asentaa erilaiset pinta- ja uppovalaisimet valaisinvalmistajan ohjei-

den avulla oikein huomioiden valaisimen asennusasennon ja kotelointiluo-

kan tilaluokituksen vaatimusten mukaan  

– osaa asentaa omakotitalo-, pari- ja rivitalon sähkölämmityksen ohjauk-

seen tarkoitetut kaapelit ja kytkeä ne keskukseen 

– osaa asentaa suoran ja epäsuoran mittauskytkennän keskukseen 

– tuntee sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ja osaa tulkita niistä sähkö-

laitteille asetetut huoltovälit 

– osaa asentaa sähköasennuksissa käytettävät tyypilliset johtotiet kuten 

kaapelihyllyt, valaisinripustuskiskot, johtokanavat, johtokourut ja sähkölis-

tat 

– osaa toteuttaa johdotukset ja kaapelointiasennukset emc-suojauksen vaa-

timalla tavalla ja tietää johdotuksissa ja kaapeloinneissa esiintyvän emc- 

suojauksen merkityksen 

– tietää nykyaikaisten valaistuksen ohjausjärjestelmien toimintaperiaatteet 
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5) Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

– osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskyt-

kennät ja osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset 

tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia 

opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, 

kiinnitystarvikkeita ja liittimiä 

– osaa tehdä tarvittavat mittaukset ja aistinvaraiset tarkastukset esim. kote-

loinnin ja kaapeleiden kiinnitysten osalta sähkölaitteiden korjausten yhtey-

dessä 

Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp 

– tietää sähköasennusten yhteydessä tehtävän oman työn varmentamisen 

tärkeyden ja merkityksen koko asennustyön aikana ennen asennustöiden 

tilaajalle luovuttamista 

– osaa tehdä SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen 

– osaa täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja 

lisätä asennuspiirustuksiin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmen-

neet muutokset. 

– osaa antaa valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen 

Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

– tietää asentamansa sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt ja tietää 

käyttöönoton merkityksen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi 

 

 

 


