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1 JOHDANTO

Tämän työn on tilannut Jämsän ammattiopiston koulutuspäällikkö Simo Sova. Työn
tarkoituksena on luoda toimiva prosessi valmistavan koulutuksen toteutukselle Jämsän
ammattiopiston sähköosastolle.

Jämsän ammattiopisto on 1500 nuoren ja aikuisen opiskelijan monialainen ammatillinen oppilaitos. Ammattiopisto on elinkeinoelämän vahva kumppani alueellaan ja kansainvälisesti kiinnostava metsä- ja komposiittialalla. Oppilaitos järjestää myös urheilijoiden ammatillista koulutusta ja valmennusta. Jämsän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää.
Jämsän ammattiopistossa on kolme yksikköä: Tekniikka, liikenne ja metsä, Palvelut ja
hyvinvointi sekä Opiskelijapalvelut ja yhteiset opinnot. /1./

Yksi Jämsän ammattiopiston strategisista kehityskohteista on ammatillinen aikuiskoulutus. Siksi oli ajankohtaista luoda aikuiskoulutusmalli, joka hyödyntää ammatillisen
peruskoulutuksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Työssä tarkastellaan sähköja automaatiotekniikan perustutkinnon koulutuksen järjestämistä ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon näkökulmasta. Työn tuloksena ovat koulutuksen järjestämismalli sekä tuotekortit sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon valmistavaan
koulutukseen.
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2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai
näyttötutkintona. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy sekä opetussuunnitelman perusteet että näyttötutkinnon perusteet, siksi perusteiden käsitteistöä on yhtenäistetty. Perustutkintojen perusteet on määräys, jolla ohjataan sekä koulutuksen että näyttötutkintojen järjestäjiä. Tutkinnon perusteissa on määritelty tutkinnon sisältö, tutkinnon ammattitaitovaatimukset sekä niiden arviointi. Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon
osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. /2, s.7./

Jämsän ammattiopistossa oli ennen vuotta 2009 suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto vain opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena. Aikuiskoulutuksen tarpeen kasvaessa päätettiin aloittaa aikuiskoulutustarjonta. 2010 tammikuussa
aloitettiin 3 tutkinnon suorittajan ”Pilottihanke”. Hankkeen tarkoituksena oli aloittaa
aikuiskoulutustoiminta Jämsän ammattiopiston sähköosastolla ja kehittää sopiva tapa
järjestää tutkinnon suorittajille valmistava koulutus.

2.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaminen
näyttötutkintona

Näyttötutkinto on säädelty laeilla, asetuksilla ja opetushallituksen määräyksillä. Opetushallituksen Internet-sivuilla ovat näyttötutkintoja koskevat määräykset, ohjeet ja
lomakkeet. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy valtion säädöstietopankin Internetsivuilta. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja voi hankkia tietonsa ja taitonsa haluamallaan tavalla. Yleisesti tutkinnon suorittaja osallistuu johonkin valmistavaan
koulutukseen, mutta se ei ole välttämätöntä.
Tutkinnon suorittamisen vaiheet ovat hakeutuminen, henkilökohtaistaminen, valmistavaan koulutukseen osallistuminen (ei pakollista) ja tutkinnon osan suorittaminen
tutkintotilaisuudessa. Haasteellisin osa näyttötutkintojen järjestäjälle näistä on henkilökohtaistaminen. Siinä tulee ottaa huomioon, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittajan tarvitsee hankkia, jotta hän on valmis suoriutumaan tutkintotilaisuudesta.
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2.2 Näyttötutkinnon ja opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon erot

Molemmissa tutkinnoissa ammatilliset tavoitteet ja vaadittava ammattitaito ovat samoja. Eroja on osaamisen hankintatavassa, ammattitaidon osaamisen osoittamisessa, arvioinnissa ja tutkintotodistuksen myöntämisessä.

Osaamisen hankintatapa on OPS-perusteisessa koulutuksessa koulutukseen osallistumalla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukaan
hänellä on mahdollisuus hankkia tarvittava ammattiosaaminen. Jos opiskelijalla on
syystä tai toisesta oppimisvaikeuksia tai jokin fyysinen tai psyykkinen rajoite, joka
estää jonkin tietyn tutkinnon osan suorittamisen tutkinnon perusteiden mukaisesti,
arviointikriteerejä voidaan mukauttaa. Mukauttaminen mainitaan kyseisen tutkinnon
osan arvioinnissa. Mukauttaminen tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä ja estää
syrjäytymistä. Näyttötutkinnon suorittajalle tehdään henkilökohtaistaminen, jossa hänen osaamisensa tunnistetaan ja tunnustetaan sekä suunnitellaan tapa, jolla hän hankkii tarvittavan osaamisen. Näyttötutkintoa ei voi mukauttaa.

OPS-perusteisessa koulutuksessa osoitetaan työelämän edellyttämä ammattitaito ammattiosaamisen näytöissä. Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arviointia.
Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan joko oppilaitoksessa tai työelämässä. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytettävän ammattitaidon tutkintotilaisuudessa. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuus on ainut tapa osoittaa osaamista.

OPS-perusteisessa koulutuksessa arvioidaan opiskelijan oppimista ja ammattiosaamista. Ammattitaidon arvioinnissa on käytössä samat kriteerit molemmissa tutkinnoissa,
ja kriteerit ovat esitetty tutkinnon perusteissa. OPS-perusteisessa tutkinnossa arviointipäätöksen tekevät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä
tai erikseen. Näyttötutkinnon tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon osan vaatiman ammatillisen osaamisen joko kokonaan tai osan siitä. Näyttötutkinnon arvioinnissa on kolmikantaperiaate: koulutuksen, työntekijän ja työnantajan
edustus. Vähintään yhdellä arvioijalla on oltava näyttötutkintomestarikoulutus. Huomioitavaa tutkintotilaisuuden arvioinnissa on se, ettei oma kouluttaja tai työpaikkaohjaaja voi osallistua arviointiin. He tekevät arviointiehdotuksen tutkintotoimikunnalle,
joka vahvistaa arvosanan.
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2.3 Tutkinnon perusteet

Opetushallitus on laatinut perustutkinnon perusteet. Niistä selviää tutkinnon tavoitteet,
sisältö ja muodostuminen. Ne ohjeistavat kuinka koulutus tulee toteuttaa sekä mitä ja
miten arvioidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan oppiminen ja osaaminen. Tutkinnon perusteet ovat ohjeistus, jonka mukaan OPS-perusteisen koulutuksen opetussuunnitelma laaditaan oppilaitoksessa. Ne määrittelevät, mitkä ovat tutkinnon osien
ammattitaitovaatimukset, joiden mukaisesti koulutus tulee järjestää. Ammattitaitovaatimukset koostuvat neljästä osa-alueesta:


työprosessin hallinnasta (oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
sekä tuloksellinen ja taloudellinen toiminta)



työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta



työn perustana olevan tiedon hallinta (piirustusten tulkitseminen sekä työssä
tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen)



elinikäisen oppimisen avaintaidot (terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn
huomioon ottaminen, oppiminen ja ongelman ratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka)

Arviointi suoritetaan ammattitaitovaatimuksia vasten arviointikriteerien mukaan, jotka
ovat selvitetty tutkinnon perusteissa.
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3 OPS-PERUSTEINEN TUTKINTO JA NÄYTTÖTUTKINTO

Jämsän ammattiopistossa on oma opetussuunnitelman toteuttamissuunnitelma, joka
perustuu OPH:n tutkinnonperusteisiin ja Jyväskylänkoulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman toteuttamissuunnitelmaan. Sen mukaisesti Jämsän ammattiopisto tarjoaa
seuraavat tutkinnon osat: Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (30 ov),
Sähkö- ja automaatioasennukset (20ov), Sähkö- ja energiatekniikka (20ov), Kappaletavara-automaatio (20 ov), Kiinteistöjen heikkovirtajärjestelmät ja kiinteistöautomaatio (10 ov), Hydrauliikan ja pneumatiikan sähköiset ohjaukset (10 ov) sekä vapaasti
valittava tutkinnon osa (10 ov) jostain seuraavista perustutkinnoista: Tieto- ja tietoliikennealan, Kone- ja metallialan tai Rakennusalan perustutkinto. Näistä muodostuu 90
ov opintoja seuraavasti:
- Sähköasentajan koulutusohjelma pakolliset opinnot
o Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
o Sähkö- ja automaatioasennukset
o Sähkö- ja energiatekniikka
- Sähköasentajan koulutusohjelma valinnaiset opinnot
o Kiinteistöjen heikkovirtajärjestelmät ja kiinteistöautomaatio
o Hydrauliikan ja pneumatiikan sähköiset ohjaukset

Näyttötutkintoprosessissa on viisi vaihetta hakeutuminen, henkilökohtaistaminen,
valmistava koulutus, tutkintotilaisuus ja tutkinnon suorittaminen. Hakeutumisvaiheessa tuleva tutkinnonsuorittaja valitsee itseään kiinnostavan tutkinnon, jonka suorittajaksi hän hakeutuu. Näyttötutkinnon suorittaja ei ole velvoitettu osallistumaan näyttötutkinnon järjestäjän tai kenenkään muunkaan järjestämään valmistavaan koulutukseen.
/3./

3.1 OPS-perusteisen tutkinnon toteutus

Tutkinnon osissa opiskellaan toteuttamissuunnitelmassa määritellyt sisällöt. Opiskelu
tapahtuu työtehtävälähtöisesti. Teoriaosuus toteutetaan käytännön tehtävien yhteydessä siten, että opiskelija voi hahmottaa sen ammattiin liittyvään osaamiseen liittyvinä
kokonaisuuksina. OPS-perusteisen koulutuksen paikallinen toteuttamissuunnitelma on
suunniteltu ottamaan huomioon opetushallituksen tavoitteet tekemällä oppimiseen,
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elinikäiseen oppimiseen ja ammatillisen osaamisen hallintaan. Toteuttamissuunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen paikallinen osuus toteutuu työssäoppimisen kautta, sillä perusopetuksen työssäoppimisen
määrä on suurempi kuin vähimmäismäärä (20 ov).

3.2 Näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen suunnittelu

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu alkaa koulutustarjonnan suunnitteluvaiheessa. Siihen sisältyy tarjottava koulutus, koulutukseen käytettävät resurssit
sekä koulutuksen aikataulu. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sisältää vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita kaikkia ei välttämättä kaikki koulutuksen järjestäjät tarjoa. Jos tutkinnon suorittaja haluaa suorittaa tällaisen kurssin, se tulee ottaa
huomioon henkilökohtaistamista tehtäessä.

3.3 Suunnittelu ennen koulutuksen aloittamista

Jämsän ammattiopistossa näyttötutkintoon valmistava koulutus on tarkoitus toteuttaa
suurimmalta osin yhdessä OPS-perusteisen koulutuksen kanssa. Siitä syystä OPSperusteinen koulutus on suunniteltava huolella, jotta näyttötutkintoon valmistava koulutus sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Lisäksi tulee ennen koulutuksen alkua listata
käytettävissä olevat arvioijat sekä työntekijän että -antajan edustajat. Arvioijalistan
puuttuminen aiheuttaa suurta vaivaa oppilaitoksessa suoritettavien tutkintotilaisuuksien toteuttamisessa.

3.3.1 Arvioijalista

Arvioijalistan laatiminen on tärkeää varsinkin oppilaitoksessa suoritettavien tutkintotilaisuuksien kannalta, koska se ei ole luonnollinen tilanne työsuoritukselle eikä näin
ollen ole luonnollista työntekijän eikä -antajan edustajaa käytettävissä. Listassa tulee
olla arvioijan nimi, yhteystiedot, työpaikka ja -kokemus.

3.3.2 Resurssointi
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Resursointi on tärkeä osa koulutuksen onnistumista. Ennen koulutuksen alkamista
tulisi varmistaa, että olisi riittävästi resursseja käytettävissä koulutuksen aikana. Resurssointiin vaikuttaa voimakkaasti tutkinnon suorittajien henkilökohtaistaminen ja
siitä seuraava koulutuksen tarve. Resurssoinnin avuksi on laadittu tämän opinnäytetyön tuotoksena tuotekortit jokaiseen Jämsän ammattiopistossa tarjottavaan tutkinnon
osaan.

3.4 Suunnittelu koulutuksen alussa ja aikana

Koulutuksen alussa suoritetaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen, aikataulutus ja resurssien varaaminen. Koulutuksen aikana on tutkintotilaisuuksien järjestämisen suunnittelua sekä mahdollisen lisäkoulutuksen suunnittelu.

Tutkinnon suorittaja tiedot ja osaaminen arvioidaan oikeaksi todistettujen dokumenttien, keskustelun, itsearvioinnin ja testien avulla. Selvitetään tutkinnon suorittajan ominaisoppimistapa. Henkilökohtaistamisessa selvitetään tutkinnon kulku, sovitaan tutkintotilaisuuksien aikataulu ja valmistavan koulutuksen suunnitelma. Aikataulutukseen vaikuttaa OPS-perusteisen koulutuksen jaksoaikataulu.
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4 KEHITYSHANKE

Tarkoituksena on luoda hyvin toimiva, kehittyvä ja aikaansaseuraava näyttötutkinto
malli Jämsän ammattiopistolle. Tarkoituksena on hyödyntää Jämsän ammattiopiston
aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka ovat käytössä ammatillisessa peruskoulutuksessa. Haasteena tulee olemaan opettajien työaika, ennakkoasenteet ja tiedottaminen. Jämsän ammattiopiston sähköosastolla toteutetaan kolme koulutusohjelmaa: sähköasentaja, automaatioasentaja ja ICT-asentaja.

Kehittämisprosessi koskee näitä

kaikkia koulutusohjelmia.
Tarkasteltaessa, kuinka valmistava koulutus saadaan toteutettua OPS-perusteisen koulutuksen ohessa, huomattiin OPS-perusteisen koulutuksen kehitystarve.
OPS-perusteisen koulutuksen toteutusmalli ei tue valmistavan koulutuksen toteuttamista samanaikaisesti sen kanssa.

Siksi päädyttiin ensiksi tarkastelemaan OPS-

perusteisen koulutuksen kehittämistä. Aluksi kartoitettiin, kuinka hyvin nykyinen opetuksen toteutus vastaa uutta opetussuunnitelmaa, joka on otettu käyttöön vuonna 2009
elokuussa. Kartoituksen jälkeen todettiin, että koulutusohjelma vastaa opetussuunnitelman sisältöä. Seuraava vaihe kehittämistyössä oli opiskelijatyyppien tarkastelu.
Opiskelijat jakautuvat kolmeen ryhmään, yhden, kahden tai kolmen tutkinnon suorittajiin. Kahden ja kolmen tutkinnon yhtäaikaisen suorittamisen ja näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen välillä on havaittavaa yhtenäisyyttä. Opetushallituksen edustaja
Opetusneuvos Pirkko Laurila totesi Jämsän ammattiopiston henkilökunnan koulutustilaisuudessa 9.8.2010, että koulutuksen järjestäjä voi arvioida opiskelijan osaamisen ja
oppimisen riippumatta siitä onko opiskelijan käyttämä todellinen työaika opintoviikkoja vastaava. Tämä tarkoittaa sitä, että nopeasti oppivilla opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua nykyistä nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjän
tulee määritellä toimintatavat, jotka mahdollistavat oppilaan tasa-arvoisen kohtelun
riippumatta koulutusalasta.
Uusien tutkinnon perusteiden mukaisessa opetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon tutkinnon perusteiden kantava ajatus, ammatin tekemällä oppiminen. Samalla
tutkinnon perusteiden mukaisesti tulee ottaa arvioinnissa huomioon opiskelijan oppiminen sekä osaaminen. Tästä syystä opiskelija saa valmistuttuaan kaksi todistusta,
päättö- ja näyttötodistuksen. Päättötodistuksen arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvioinnista sekä muusta arvioinnista ja näyttötodistuksen arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvioinnista.
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4.1 OPS-perusteisen koulutuksen kehittäminen

OPS-perusteisen koulutuksen kehittäminen oli päättötyön aloituksen aikaan ajankohtaista, koska tutkinnon perusteet olivat muuttuneet ja opetuksen vastaavuutta opetussuunnitelmaan tuli tarkastella kriittisesti. Sekä Jämsän ammattiopiston sähköosastolle
on 2012–2013 aikana tapahtumassa henkilöstövaihdoksia eläköitymisen vuoksi. Koulutuksen tehokkuus tulee saattaa uudelle tasolle myös taloudellisten paineiden vuoksi.
Uudessa opetussuunnitelmassa mainitut opiskelijoiden tekemät oppimistehtävät, niiden dokumentointi ja käyttöönotto on yksi merkittävä uudistus, joiden avulla voidaan
koulutuksen järjestämistä tehostaa. Käytännössä oppimistehtävät tehostavat oppimista
siten, että aikaa jää enemmän tekemiseen kuin teoriakysymyksien selvittämiseen oppitunnilla. Nopeammin oppivat opiskelijat voivat toimia hitaammin oppivien tutoreina,
ja näin he voivat syventää omaa oppimistaan ja osaamistaan. Ohjaaminen ja opastaminen toimivat myös hyvänä valmentautumisena työelämään, jossa yhtenä osana asentajan työtä on asiakkaan opastaminen ja oman työn arviointi ja tarkastaminen.

4.1.1 Oppimistehtävä

Oppimistehtäviä on kahdentyyppisiä, itsenäisesti tai ohjatusti suoritettavia. Osa tehtävistä voi sisältää sekä itsenäisen että ohjatusti suoritettavan osuuden. Pääsääntöisesti
oppimistehtävästä suoriutuminen vaatii opiskelijalta itsenäistä aiheeseen tutustumista/perehtymistä ja osallistumista lähiopetukseen. Opettaja seuraa oppimistehtävien
suorittamista ja päivittää suorituksen oppimistehtävien seurantajärjestelmään. Oppimistehtävät ovat samassa järjestelmässä, josta ne ovat kaikkien niitä tarvitsevien opettajien saatavilla.

Oppimistehtävä sisältää itsenäistä opiskelua tehtävän aiheesta. Siihen sisältyy aiheeseen liittyvän teorian opiskelua, tiedon hankintaa sekä niiden pohdintaa ja dokumentointia. Tiedon oma-aloitteinen hankinta ja sen hyödyntäminen on tärkeää asentajan
työssä, jossa asennettavien laitteiden tekniikka kehittyy jatkuvasti. Tämä on osa elinikäisen oppimisen taitoja, joita asentaja joutuu työssään hyödyntämään. Samalla oppimistehtävät kehittävät opiskelijan tai tutkinnon suorittajan kykyä suunnitella ja val-
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mistella työtehtäviään riippumatta siitä onko kyseinen työtehtävä hänelle entuudestaan
tuttu. Esimerkki lista-asennus oppimistehtävästä on liitteessä 1. Siinä opiskelija valmistelee oppimistehtävän teoriaosuuden itseopiskeluajalla ja asennusosuus toteutetaan
ohjatusti oppilaitoksessa

4.1.2 Opetuksen rytmitys ja yhdistäminen

Opetuksen rytmityksellä tarkoitan sitä, kuinka opetettava kurssi jakson sisällä ajoitetaan. Ajatuksena on sekä oppimistapahtuman tavoitteiden täyttyminen että opettajaresurssien tehokas hyödyntäminen. Opetuksen tulisi tapahtua opetussuunnitelman mukaisesti tehtävälähtöisesti eli teoria yhdistettynä käytännön harjoituksiin. Näin edettäisiin jakson loppupuolelle saakka. Jakson lopussa tulisi olla 1-4 päivän mittainen kertaus jakson aikana käsitellystä teoriaosuudesta. Tähän kertausosuuteen osallistuisi
OPS-perusteisen koulutuksen opiskelijat, näyttötutkinnon suorittajat sekä sellaiset
opiskelijat, jotka ovat käyneet kurssin saamatta sitä suoritettua. Kertauksen aikana
tehtäisiin joitakin teoriaharjoituksia sekä yksilönä että ryhmässä. Tällaisessa oppimistapahtumassa saataisiin hyödynnettyä jokaisen osallistujan osaamista, vahvuuksia sekä
kokemuksia tehokkaalla opettajaresurssin käytöllä.

4.2 Näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen kehittäminen

Jämsän ammattiopiston sähköosastolla ei ole ollut aiemmin aikuiskoulutusta, jonka
vuoksi valmistavan koulutuksen kehittäminen perustuu pitkälti OPS-perusteisen koulutukseen. Tämä johtuu myös siitä, että voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti motivoituneille opiskelijoille sekä kaksois- että kolmoistutkintoa suorittaville
opiskelijoille joustava opintojen eteneminen.

Tutkinnon perusteet ovat lähtökohtana valmistavalle koulutukselle. Jotta tutkinnon
suorittajalla on mahdollisuus suoriutua tutkintotilaisuudesta, hänelle on annettava
mahdollisuus opiskella tarvittavia tietoja ja taitoja. Jotta koulutustarjonta on riittävän
laaja, tulee valmistavan koulutuksen tarjota sellainen koulutuspaketti, jonka sisältö
kattaa tutkinnon perusteiden sisällön. Jämsän ammattiopiston koulutustarjontaan kuuluvat seuraavat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnon osat:
-

sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
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-

sähkö- ja automaatioasennukset

-

sähkö- ja energiatekniikka

-

kiinteistöjen heikkovirtajärjestelmät ja kiinteistöautomaatio

-

hydrauliikan ja pneumatiikan sähköiset ohjaukset

Kyseisien tutkinnonosien valmistavaa koulutusta varten tein tuotekortit, joista selviää
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset aihealueittain sekä se kuinka tutkinnon suorittaja voi opiskella kyseistä aihealuetta. Tuotekortit ovat hyödyllisiä myös kaksois- ja
kolmoistutkinnon suorittajia ajatellen.

4.3 Valmistavan koulutuksen toteuttamismalli

Tutkinnon suorittajan hakeuduttua valmistavaan koulutukseen on henkilökohtaistaminen ensiarvoisen tärkeää. Henkilökohtaistamisen jälkeen tehdään tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma siitä, kuinka tutkinto suoritetaan. Tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen on haasteellinen tehtävä. Sen onnistuminen on avainasemassa tutkinnon suorittamisen onnistumiseen. Sen onnistumisen edellytyksenä on
sekä tutkinnon perusteiden että OPS-koulutuksen sisällön tuntemus.

KUVA 1. Näyttötutkinnon eteneminen
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Valmistavan koulutuksen toteuttaminen etenee tuotekorttien, liitteet 2-6, mukaisesti.
Tuotekorttien mukaisessa valmistavassa koulutuksessa on huomioitu erilaisia opiskelumetodeja, kuten lähiopetus, itseopiskelu, nettiluento sekä työharjoittelu. Tutkintotilaisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisesti oikeiden asiakastöiden avulla.

Valmistava koulutus toteutetaan tuotekorttien ja koulutuskalenterin mukaisesti. Valmistavan koulutuksen jatkuvan kehittämisen muutostarpeet tulevat työelämästä, tutkinnon suorittajan palautteesta, tutkinnon perusteista sekä koulutuksen järjestäjän taholta. Muutostarpeiden vaikutusta valmistavaan koulutukseen käsitellään tutkintovastaavan, koulutuspäällikön, opetushenkilöstön ja työelämän edustajien muodostamalla
työryhmällä. Työryhmän ehdotuksesta tehdään tarvittavat muutokset tuotekorttien sisältöihin, jotka rehtori hyväksyy.

KUVA 2. Muutos tuotekortteihin
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5 POHDINTAA

Tutkinnon suorittaminen näyttötutkintona mahdollistaa joustavan aikuiskoulutuksen
järjestämisen. Opintojen alkuvaiheessa tulisi painottaa tutkinnon suorittajille sitä, että
opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sekä sitä, mitä se tarkoittaa. Tutkinnon suorittaminen ei perustu perinteiseen koulunkäyntiin, vaan siinä tutkinnon suorittaja ottaa
suuremman vastuun oppimisestaan kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Ammattiopiston perusopetuskin on menossa enemmän tähän suuntaan ja siten opettajaresurssia jää enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille.

Tutkinnon suorittamisen alussa on kuitenkin tärkeää selvittää kuinka tutkinnon suorittaminen etenee. Hyvin monet tutkinnon suorittajat odottavat perinteistä koulumaista
opetusta. Siksi on hyvä perehdyttää tutkinnon suorittajat valmistavan koulutuksen opetusmenetelmiin huolella tutkinnon suorittamisen alkuvaiheessa. Tutkinnon suorittaminen perustuu hyvin vahvasti itsenäiseen opiskeluun ja tiedon hankintaan. Lähipäivien
tarkoituksena on lähinnä opastaa opiskelussa ja harjoitella tutkinnon suorittamiseen
vaadittavia taitoja.

Koulutusta olisi hyvä kehittää valtakunnallisella tasolla, jotta koulutukseen varatut
resurssit tulisi käytettyä oppijan hyväksi entistä paremmin. Valtakunnallisella tasolla
olisi hyvä ottaa käyttöön vaikka Opetushallituksen ylläpitämä oppimistehtäväpankki,
johon kukin koulutuksen järjestäjä voisi tallentaa omia oppimistehtäviään ja toisaalta
voisi myös hyödyntää muiden koulutuksen järjestäjien oppimistehtäviä. Tämä johtaisi
siihen, että opettajaresurssia olisi paikallisesti enemmän käytettävissä varsinaiseen
opiskelijan tukemiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Toisaalta oppimistehtäväpankki
tukisi myös työllistäjien tarpeita, kun he voisivat todeta, millaisia oppimistehtäviä
henkilö on suorittanut opiskeluaikanaan. Näin toimien he voisivat valita helpommin
työntekijän omia tarpeitaan ajatellen. Ammattijärjestöt, yritykset sekä koulutuksen
järjestäjät voisivat tehdä yhteistyössä koulutusmateriaalia, jotka linkittyisivät em. oppimistehtäviin. Se voisi olla esimerkiksi nettisovellus, jossa eteneminen riippuisi oppimistehtävien suorittamisesta ja kysymyksiin oikein vastaamisesta.
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5.1 Oppijan näkökulma

Oppijan näkökulmasta näyttötutkinnon monimuotoinen suorittaminen helpottaa sen
suorittamista ja sovittamista arkirutiineihinsa. Lisäksi henkilökohtaistamisessa tutkinnon suorittaja voi tuoda omaa osaamistaan esille ja toteuttaa valmistavan koulutuksen
opiskelun omien tarpeiden perusteella. Lisäksi harjoittelupaikka käytäntö voi avata
mahdollisuuden työllistyä alalle.

5.2 Työllistäjän näkökulma

Työelämän aktiivinen ote antaa vaikutusmahdollisuuden koulutuksen sisältöön tutkinnonperusteiden antamissa rajoissa. Lisäksi harjoittelupaikkakäytäntö on työllistäjälle
hyvä menetelmä tutustua mahdolliseen tulevaan työntekijään.

5.3 Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Monimuotoisen koulutuksen järjestäminen on yksi tapa kehittää ja tehostaa opetusmenetelmiä. Ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäminen lähenevät
koko ajan, joten tuotekortit on yksi menetelmä toteuttaa myös perusopetusta oppilaille,
jotka kykenevät itsenäisempään opiskeluun. Koulutuksen järjestäjän kannalta tämäntyyppinen toimintamalli olisi taloudellisesti tehokas ja laadullisesti hyvä.
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