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1 JOHDANTO 

 

Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa rahoitusta on leikattu 247 miljoonaa 

euroa vuosina 2016  ̶2019, joista 190 miljoonaa euroa kohdistui ammattikoulujen 

perusrahoitukseen (Toivonen 2019). Perusrahoituksen leikkauksen myötä on 

myös ammatillinen lähiopetus vähentynyt rajusti (OAJ 2019, 3). Opetuksen jär-

jestäjä on pakotettu miettimään ja järjestämään opetusta samoihin oppimistavoit-

teisiin päästäkseen. Oppilaitokset ovat vähentäneet käytettävissä olevia opetus-

tiloja sekä opetus- ja muuta tukihenkilökuntaa. 

 

Vuonna 2015 havaittiin tarve opetuksen uudistamiselle Kainuun ammattiopiston 

Kuusamon sähkö- ja automaatioalan yksikössä. Uudistamisen tarpeen suunnit-

telu sai uutta vauhtia vuoden 2016 leikkaantuneen rahoituksen muodossa, jolloin 

oppilaitoksessa luovuttiin kolmanneksella toimitiloista sekä käytiin yt-neuvottelut. 

Suunnitteluprosessi nopeutui käytettävissä olevien opetustilojen pienentyessä. 

Aiemmin vain nuorisoasteena pidettyyn ammattiopistoon alkoi hakeutua yhä ene-

nevissä määrin varttuneempia aikuisia opiskelijoita. Heille alettiin suunnitella 

omia yksilöllisiä oppimispolkuja sekä tapaa ja muotoa opiskella eri tahtiin kuin 

yhteishaun kautta tulleet peruskoululaiset. Pääsääntöisesti nämä opiskelijat oli-

vat ns. ammatinvaihtajia ja heillä oli suoritettuna pääsääntöisesti jokin muu am-

matillinen koulutus. He olivat pääosin suorittaneet tutkinnon perusteiden mukai-

set yhteiset tutkinnonosat, kuten kielet ja matemaattiset aineet. Heille piti suunni-

tella ammatillista opetusta silloin kun muut ns. peruskoulusta tulleet opiskelija 

opiskelivat yhteisiä tutkinnonosia. Joustavaan ja yksilöllisesti etenevään opiske-

luun oli löydettävä ratkaisu sekä suunnittelutyöhön oli saatava koulutuksen jär-

jestäjältä varattua työaikaa kehitystyöhön. 

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ja sen muodostuminen on määrätty 

opetushallituksen määräyksillä aina 1.8.2020 asti nimetyillä opetussuunnitelmilla 

(ops). Opetussuunnitelma nimitys muuttui tällöin sähkö- ja automaatioalan perus-

tutkinnon tutkinnon osiksi. (M OPH-2638-2017.) Sähkö- ja automaatioalan perus-

tutkintojen tutkintojen osien uudistus vauhditti omalta osaltaan kyseisen kehittä-

mistyön tarpeen. Tämä kehittämistyö alkoi neljä vuotta sitten ja se on jatkuva 

prosessi, jota pitää kehittää koko ajan. 
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Perustutkinnon laajuus sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonosilla on 180 

osaamispistettä. Tutkinto muodostuu 145 ammatillisista tutkinnon osista sekä 35 

osaamispisteen yhteisistä tutkinnon osista. Pakollisia ammatillisia tutkinnon osia 

on 75 osaamispistettä ja valinnaisia 70 osaamispistettä. (M OPH-2638-2017.) 

 

Vuonna 2018 Kainuun ammattioppilaitoksessa tapahtui siirtyminen vuosityöai-

kaan ja samaan aikaan alkoi opiskelijoita tulla myös jatkuvan haun kautta. Huo-

mattavasti suurin osa opiskelijoita tulee toisen asteen ammatilliseen koulutuk-

seen yhteishaun perusteella ja heidän opintonsa alkavat syksyllä yhtä aikaa. 

Opiskelijoita otetaan opiskelemaan myös muina aikoina jatkuvan haun kautta ja 

heidän opintojen aloittaminen on yksilöllistä. Jatkuvan haun kautta tulevat opis-

kelijat ovat pääsääntöisesti yhteishaun kautta hakevia tulevia peruskoululaisia 

iäkkäämpiä. Usein he ovat suorittaneet jo aiemmin jonkin toisen asteen koulutuk-

sen. Jatkuvan haun kautta tulevia opiskelijoita on myös lukiossa aloittaneita nuo-

ria, jotka jättävät lukio-opinnot kesken ja siirtyvät ammatilliseen koulutukseen. 

 

Ihmisten käsitykset työurista on muuttunut ja myös työpaikat ja niiden jatkuvuu-

detkin on muuttunut. Työelämän työura on ajallisesti etenevä polku, joka alkaa 

henkilön ensimmäisestä työpaikasta ja päättyy eläkkeelle siirtymiseen. (Viitala 

2013, 106.) Työuransa aikana työntekijä siirtyy tehtävistä, organisaatioista sekä 

erilaisista työllistymisen muodoista toisiin samalla kehittyen ammatillisesti. Aikai-

semmin työura nähtiin organisaatiossa hierarkisesti etenevänä kehityspolkuna. 

Olikin hyvin yleistä, että työntekijän urapolku johti koulusta suoraan työelämään 

ja organisaatioon, jossa hän työskenteli koko työuransa ajan mahdollisesti ete-

nemällä johtotehtäviin saakka, jonka jälkeen hän jäi eläkkeelle. Työura 2020-lu-

vulla ei ole yhtä suoraviivainen. Puhutaan ennemminkin joustavista työurista, 

joissa työ, koulutus ja työttömyys vuorottelevat. On hyvin tavallista, että ihmisen 

työura on hyvinkin vaihteleva. Työikäisellä ihmisellä urakehitys voi edetä joko 

pystysuoraan eli organisaatiossa hierarkisesti ylöspäin tai vaakasuoraan, mikä 

on tyypillistä esimerkiksi asiantuntijatehtävissä. Yrityksissä onkin alettu kehittä-

mään vaihtoehtoisia urapolkuja, joissa osassa korostetaan kehittymistä johtoteh-

tävissä ja toisissa vastuiden kasvattamista asiantuntijatehtävissä. (Viitala 2013, 

106; Viitala & Jylhä 2019, 248.) 

 



3 
 
Opiskelijoita opiskelee toisen asteen koulutuksessa myös oppisopimuksella. Täl-

löin opiskelu tapahtuu pääosin alan yrityksissä, joissa osaamisen tunnustaminen 

suoritetaan ammattiosaamisen näytöillä tai osanäytöillä oikeissa työkohteissa. 

Niitä perustutkinnon tutkinnon osia, joita ei voi opiskella työpaikalla, opiskellaan 

oppilaitoksessa. Yleisimpiä oppilaitoksessa opiskeltavia tutkinnon osia ovat eten-

kin yhteiset tutkinnon osat. Myös niitä ammatillisia tutkinnon osia opiskellaan op-

pilaitoksessa, joita ei ole voinut opiskella työpaikoilla. Usein opiskelupolku muo-

dostuu hyvin yksilölliseksi ja siihen vaikuttaa hyvin paljon, minkälaisia työtehtäviä 

kussakin yrityksessä on työharjoitteluissa, koulutussopimuksilla tai oppisopimuk-

silla olevilla opiskelijoilla menossa. Erilaiset yksilölliset oppimispolut ovat varsin 

haastavia tasapuolisen ja laadukkaan opetuksen varmistamiseksi sekä myös 

siinä, että kaikki tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset tulee täytettyä. Oman 

haasteen opetuksen ja oppimisen seurantaan on tutkinnonosien osatehtävien ar-

vioinnit ja niiden kirjaamiset. 

 

Itsenäiseen oppimispolkuun kuuluu olennaisena osana myös opiskelujen nopeut-

tamisen mahdollisuus. Osaamista voidaan hankkia muualtakin kuin oppilaitoksen 

opetuksessa ja tiloissa. Osaamisen hankintoja voidaan oppilaitoksen lisäksi 

tehdä koulutussopimuksilla työssäoppimisjaksolla, kesätöissä tai muulloinkin it-

senäisellä opiskelulla. Osaamisen hankinnan tunnistaminen ja tunnustaminen tu-

lee ammatillisen opettajan vastuulle sekä niiden kirjaukset opintorekisteriin. Riit-

tää kun opiskelija opiskelee ne jollakin edellä mainitulla tavalla. 

 

Kehittämistyö voitiin jakaa kahteen eri päätavoitteeseen. Yhtenä tavoitteena oli 

selvittää ja syventyä uusien perustutkinnon perusteiden tutkinnon osien ammat-

titaitovaatimuksiin sekä toisena opetuksen uudistaminen reformin mukaiseksi. 

Kainuun ammatilliset sähkö- ja automaatioalan opettajat perehtyivät uusiin 

sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnonosien ammattitaitovaati-

muksiin (Liite 1). Perustutkinnon ammattitaitovaatimukset käytiin läpi tarkasti tut-

kinnon osa osalta ja niiden ammattitaitovaatimukset kirjattiin ylös. Tutkinnon 

osien ammattitaitovaatimukset tarkennettiin ja pilkottiin pienempiin osakokonai-

suuksiin. Osakokonaisuuksista suunniteltiin pienempiä toiminnallisia osatehtäviä, 

joita voitiin siirtää suoraan opetukseen, sekä tekemällä uusia oppimisympäristöjä. 

Uusissa oppimisympäristöissä opiskelijat voisivat yksilöllisesti omaan tahtiin suo-
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rittaa tutkinnon osien opiskelua. Oppimisympäristöjä olivat erilaiset kiinteät mit-

taus- ja kytkentäharjoituspaikat, joista löytyvät kaikki tarvittavat materiaalit ja ai-

neistot. Lisäksi kehitystyön toteutusta sekä tavoitteisiin pääsyä selvitettiin ke-

väällä 2021 Webropol-kyselyllä kehitystyöhön osallistuvien opettajien kesken. 

 

Kainuun ammattiopiston Kajaanin ja Kuusamon opettajat kävivät talven 2019  ̶

2020 aikana uusien sähkö- ja automaatioalan perusteiden tutkinnon osien sisällöt 

läpi. Silloin tarkennettiin ja pirstottiin tutkinnon osat pienempiin osiin laadukkaan 

opetuksen varmentamiseksi. Kehitystyössä otettiin huomioon Kajaanin ja Kuusa-

mon alueelliset ja käytettävissä olevien opetusvälineiden, -materiaalien sekä op-

pimisympäristöjen erot. Alueellisia eroja tutkinnon osien osalta olivat mm. paik-

kakuntakohtaiset työelämän tarpeista johtuvat erot. Esimerkiksi Kuusamossa ra-

kentaminen painottuu lomarakentamiseen, yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin. Te-

ollisuutta on varsin vähän ja se on pääosin puuteollisuuden eri toimintoja. Kajaa-

nissa vastaavasti julkisten ja yksityisten rakentamisen lisäksi on varsin monipuo-

lista eri alojen teollisuutta, joten teollisuussähköasennusten tarve on suurempi 

kuin Kuusamossa. 

 

Tutkinnon osien toiminnallisten osatehtävien suunnittelu, tekeminen ja siirtämi-

nen opetukseen jaettiin kehitystyössä niin, että kukin opettaja suunnitteli, kehitteli 

ja toteutti omien opetettavien tutkinnon osien osalta toiminnallisia osatehtäviä. 

Toiminnallisia osatehtäviä olivat erilaiset pienemmät kokonaisuudet, missä opis-

kelijat pystyisivät itsenäisesti tekemällä oppimaan kyseisen osan. Näitä olivat eri-

laiset kytkennät, asennukset, mittaukset ja harjoitteet, joille oli oma fyysinen tila 

ja paikka tarvittavineen ohjeineen ja tarvikkeineen. Oppilaitoksen tiloihin raken-

nettiin näiden perusteiden pohjalta uusia oppimisympäristöjä. Kuusamon yksi-

kössä ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien opetuksesta vastaa kolme 

ammattiaineiden opettajaa.  

 

Tavoitteena oli, että ennen uusien perustutkinnon tutkinnon osien voimaan tuloa 

1.8.2020 olisi toiminnallisia osakokonaisuuksia valmiina riittävästi, jotta aloittavan 

ryhmän opetus voisi alkaa näiden perusteiden mukaisesti. Kehittäminen on kai-

killa opettajilla jatkuva prosessi, missä pitää ottaa huomioon nopeasti muuttuva 

teknologian kehittyminen, työelämän vaatimukset, käytettävissä olevat tilat ja lait-
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teet sekä ajalliset ja rahalliset resurssit. Näitä tutkinnon osien mukaisia osatehtä-

viä suunniteltiin ja sisällytettiin myös yhteiseen oppimisalustaan, Workseed-oh-

jelmistoon. Oppimisalustassa huomioitiin paikkakuntien väliset eroavaisuudet te-

kemällä Kuusamolle ja Kajaanille omat toteutukset. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1 Ammatillisen koulutuksen laatu 

 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Siinä edel-

lytettiin, että koulutuksen järjestäjillä on toimiva laadunhallinta. Sen merkitystä 

korostettiin uudistetussa lainsäädännössä ja toimintaympäristön muutoksessa. 

Samalla on lisätty toimivaltaa koulutustarjonnan suuntautumiseen ja koulutuksen 

järjestämiseen. (Opetus ja kulttuuriministeriö 2019, 19.) Vuonna 2019 opetus- ja 

kulttuuriministeriö julkaisi ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 

2030. Julkaisussa mainittiin, miten ammatillisen koulutuksen visiosta johdettu 

laadunhallinnan visiot on toteutettava viiden vaikuttavuustavoitteen avulla. Ta-

voitteita ovat, että laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toi-

minnan lähtökohtana, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa 

toimintaa, päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon sekä toimin-

nan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saa-

mista ja tuloksia seurataan systemaattisesti. Laatustrategia on tarkoitettu työvä-

lineeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja sen lähtökohtana on toiminnan 

jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta vuoteen 2030. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2019, 21.) 

                           

 

 
 

Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen laatustrategian keskeiset elementit ja sisältö 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 15) 
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Ammattikoulutuksen perustana on Helakorven mukaan ajatus siitä, että hyvällä 

osaamisella luodaan tuotettavuutta, joka taas on edellytyksenä sille, että suoma-

laista yhteiskuntaa ja kansalaisten hyvinvointia voidaan kehittää. Asia voidaan 

esittää yksinkertaisesti seuraavalla kuviolla: (Helakorpi 2010, 56). 

 

 

 
 

Kuvio 2. Koulutus ja osaaminen tuottavuuden ja hyvinvoinnin perustana (Hela-

korpi 2010, 56) 

 

Ammatilliselle koulutukselle sekä koko koulutusjärjestelmälle asetetaan uuden-

laisia odotuksia toimintaympäristön ja osaamisvaatimusten muutosten takia. Uu-

den järjestelmän pitää pystyä toimimaan ja tarjoamaan yksilöllisen oppimispolun 

ja jatkuvan oppimisen osaamistarpeiden mukaisesti koulutustasolta ja -alalta toi-

selle riippumatta edellisistä valinnoista. Muutoksilla on suuri vaikutus koulutuksen 

laadunhallintaan, järjestämiseen sekä erilaisiin oppimisympäristöihin missä 

osaamista voi hankkia. Keskeiset muutostekijät on esitetty kuviossa 3. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2019, 45.) Koulutuksen ja oppimisen laadun varmenta-

miseksi työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen suorittamisessa on yhteis-

työ työelämän edustajan, oppilaitoksen kuin oppilaankin kannalta tärkeää. Silloin 

Koulutus

Osaaminen

Tuottavuus

Hyvinvointi
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korostuu myös opettajan työelämäosaaminen sekä vastaavasti työelämän edus-

tajan koulutuksen tunteminen. Työelämäjakson suunnitellut tavoitteet ja niihin 

pääseminen on silloin tavoitettavissa ja ne vastaavat todellisiin työelämän tarpei-

siin ja muutoksiin mitä työelämässä tapahtuu. (Karusaari 2020, 96.) 

 
                             
     

     
 
 
 
Kuvio 3. Ammatillisen koulutuksen keskeiset muutostekijät (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2019, 17) 

 

Visiossa ammatillisesta koulutuksesta on kirjattu että, ammatillinen koulutus on 

arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä. Työelämän ja yksilöiden muuttu-

viin osaamistarpeisiin on vision mukaan vastattava sekä otettava huomioon yksi-

lölliset ja elämäntilaiset tarpeet, sekä järjestää siihen sopivat jatkuvan oppimisen 

edellytykset. Myös koulutusta on uudistettava ennakkoluulottomasti ja pitkäjän-

teisesti vastaamaan toimintaympäristöjen muutoksia. Ammatillista koulutusta vi-

sioineen on kuvattu kuviossa 4. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 18.) 
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Kuvio 4. Ammatillisen koulutuksen visio vuoteen 2030 (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2019, 19) 

 

Ammatillisen koulutuksen laatuun vaikuttaa myös oleellisesti ammatillisen opet-

tajan ammatillinen ja pedagoginen osaaminen. Ammatillinen opettaja on ammat-

tikasvatuksen avainhenkilö. Tänä päivänä ammatillisen opettajan tieto- ja taito-

vaatimukset ovat varsin vaativia. Hänen on hallittava oman alan koulutustaustan, 

työkokemuksensa sekä opettajakoulutuksensa turvin pedagogiset ja substans-

sialan osaaminen omalta alaltaan, sekä tuntea hyvin todelliset työelämä tarpeet 

ja vaatimukset. Hänen tulee myös osata ottaa huomioon eri oppijoiden yksilölliset 

ominaisuudet, heikkoudet ja vahvuudet, joilla voidaan edistää, kehittää ja vahvis-

taa oppijoiden yksilöllistä ammatillista kasvua. 

 

Opettajan tulee myös jatkuvasti kehittää omaa ammatillista osaamista siten, että 

pysyy kehityksen mukana, sekä arvioida omaa osaamistaan alan työelämäntar-

peiden mukaisesti. Hän myös osallistuu ja toimii oman työyhteisön eri tiimeissä 

ja projektiryhmissä sekä erilaisissa kehittämishankkeissa opetustyön lisäksi. Hä-

nellä on oltava myös hyvät ja toimivat yhteistyöverkostot paikkakunnalla toimivien 
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alan yritysten kanssa, joissa käydään jatkuvaa vuoropuhelua opetuksen sisäl-

löistä, ammattitaitovaatimuksista sekä työelämän tarpeista. (Helakorpi 2010, 

101.) Opettajalla pitää olla näiden kaikkien tietojen ja taitojen lisäksi myös riittävät 

tieto- ja viestintätaidot (TVT), jotta riittävän laadukas opetus on mahdollista. 

2.2 Kehittämistyön toimintaympäristö Kainuun ammattiopistossa 

 

Tämän kehittämistyön toimintaympäristönä toimi Kainuun ammattiopiston Kuu-

samon ja Kajaanin toimipisteet ja toimijoina olivat sähkö- ja automaatioalan am-

matilliset opettajat. Kehittämistyön toimintatapa jakaantui kolmeen osaan, jossa 

työ jaettiin yhdessä kaikkien ammatillisten opettajien kanssa tehtyihin tehtäviin, 

paikkakunnalla tapahtuviin tehtäviin Kuusamon ja Kajaanin suhteen sekä yksilöl-

lisiin opettajakohtaisiin tehtäviin. Toimintaympäristöissä otettiin Kuusamon ja Ka-

jaanin alueelliset erot huomioon, joita olivat paikalliset ammattitaitovaatimusten 

alueelliset erot, käytettävissä olevat opetusaineistot, -ympäristöt, - materiaalit- ja 

-tarvikkeet sekä ajalliset, rakenteelliset ja rahalliset resurssit. Toimintaympäris-

töinä olivat Kajaanin ja Kuusamon sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristöt, 

joissa henkilömäärä oli Kuusamossa kolme ja Kajaanissa kymmenen sähkö- ja 

automaatioalan opettajaa. 

 

Oppilaitoksen toimintaympäristöä voidaan nimittää oppimisympäristöksi, jonka 

tarkoituksena on edistää oppimista.  Ammatilliselle opettajalle toimivan ja luovan 

oppimisympäristön luominen on varsin haasteellista. Pitäisi pystyä luomaan sel-

lainen oppimisympäristö, missä opiskelija voisi saavuttaa opintojensa aikana sel-

laisen ammatillisen osaamisen, joka luo pohjan paitsi työllistymiselle, niin myös 

jatko-opinnoille kuin yleensäkin elämässä selviytymiselle (Helakorpi & Majuri 

2010, 149).  

 

2.3 Ammatillisen koulutuksen reformi 

 

Ammatillinen koulutus koki suuren muutoksen 1.1.2008, kun laki ammatillisesta 

koulutuksesta astui voimaan. Siitä käytetään myös käsitettä ammatillisen koulu-

tuksen reformi. Se oli Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista, jossa uudistettiin 

ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, toimintaprosessit, tutkintojärjestelmä 
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sekä järjestäjärakenteita. (Karusaari 2020, 18). Uudessa laissa yhdistettiin laki 

ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. 

Näiden keskeisenä tavoitteena oli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015). 

  

Koulutuksen järjestäjä tarvitsee enää vain yhden järjestämisluvan, jolla voidaan 

järjestää tutkintoon johtava ammatillinen, oppisopimus- tai työvoimakoulutus 

(Lempinen 2017). Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä yksilöllisiä opintopol-

kuja lisättiin laissa ja opinnoista tuli osaamisperusteinen (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2015). Osaamisperustaisessa koulutuksessa opiskelija voi ja pystyy 

hankkimaan osaamistaan melkein missä tahansa oppilaitoksen opetuksen li-

säksi. Opiskelijalla on yksilöllinen oppimispolku, jossa turha päällekkäinen suorit-

taminen on poistettu. Opintojen eteneminen saadaan tehokkaammaksi sekä val-

mistumisaika lyhenemään. Koulutuksen järjestäjälle jää vastuu siitä, että käytän-

nön työtehtävät ovat sellaisia, oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimuk-

sessa, että henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osaa-

mistavoitteet voidaan saavuttaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 

8:74§). 

 

Myös siirtyminen opinnoista toisiin on laissa tehty helpommaksi. Jatko-opintokel-

poisuudesta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin säädetään yliopistolain 

(558/2009) 37 §:ssä ja ammattikoululain (932/2014) 25 §:ssä (Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 531/2017 2:18§.) Koulutuksen järjestäjälle ammatillisen koulutuk-

sen reformi tuo uusia haasteita vastaamaan sen vaatimaan tarkoitusperään. Op-

pilaitokset tarvitsevat uusia erilaisia innostavia oppimisympäristöjä sekä muokata 

jo olemassa olevia oppimisympäristöjä vastaamaan yksilöllisen ja laadukkaan 

oppimispolun joustavaan opiskelun etenemiseen. Enää ei opiskeluaika ole kes-

kiössä vaan siihen nousee todellinen osaaminen ja sen hankinta. Myös ammatil-

listen tutkintojen muodostuminen muuttui ja yhdenmukaistui. Yhteisten tutkinnon 

osien muutos lisäsi mm. viestintä- ja vuorovaikutusten, matemaattis-luonnontie-

teellisen, sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen koulutusta kaikilla aloilla ja nii-

den laajuus on 35 osaamispistettä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 

2:13§). 
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Reformin tavoitteina on myös lisätä ja monipuolistaa työpaikoilla tapahtuvan op-

pimista, sekä vähentää työnantajille siitä koituvaa hallinnollista ja taloudellista 

taakkaa. Samalla tuli käyttöön koulutussopimusmalli, jolla mahdollistettiin työpai-

kalla tapahtuvan oppimisen joustavat oppimispolut oppimisen edistämiseen ja 

käytännönläheiseen tutkinnon suorittamiseen. Tulevaisuuden työelämässä tarvi-

taan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa johon uudistuksella pyritään vastaa-

maan. Koulutukseen on käytettävissä vähemmän rahoitusta, joten koulutusta pi-

tää tehostaa. Työpaikkojen ammattitaitovaatimukset kasvavat ja työntekijöiltä 

edellytetään monipuolisempaa osaamista. Reformissa on huomioitu nämä työ-

elämän vaatimukset tutkintojen joustavuudella sekä mahdollisuudella hankkia 

osaamista yli tutkinto rajojen. Opiskella voi vaikka vain tutkinnon osia eri tutkin-

noistakin. (Karusaari 2020, 18 ̶ 19.) 

 

Suurin haku ammatillisiin koulutuksiin tapahtuu keväällä, kun peruskoulusta val-

mistuvat ikäryhmät hakevat toisen asteen opiskelupaikkaa yhteishaun kautta. 

Reformin myötä on tullut mahdollisuus hakeutua koulutukseen läpi vuoden, uu-

den jatkuvan haun väylän kautta. (Karusaari 2020, 20.) Joustavalla haulla olevat 

hakijat ovat pääosin iältään vanhempia, kuin yhteishaussa olevat. Heillä on 

yleensä suoritettuna jo jokin toinen toisen asteen tutkinto. Ammatin vaihtoon on 

monia eri syitä, kuten esimerkiksi terveys tilanne, kausityötöiden rasittavuus, mo-

tivaatio nykyiseen työhön tai pelkästään halu työskennellä eri ammatissa. 
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3 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINNON TOTEUTUS 

 

3.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnonosat 

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset työelä-

män ammattitaitovaatimukset ja perusvalmiudet alan eri työ tehtäviin (Laki am-

matillisesta koulutuksesta 531/2017 2:5§). Tutkintorakenne on opetus- ja kulttuu-

riministeriön asetuksella säädetty ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkin-

non tutkinnonosat kuuluvat tähän ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen 

(L 531/2017 2:6§). Perustutkinnon laajuus sähkö- ja automaatioalla on 180 osaa-

mispistettä. Se koostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon 

osista. Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osaamispistettä, joista on 

pakollisia tutkinnon osia 75 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 70 osaa-

mispistettä. Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Sähkö- ja au-

tomaatioalan perustutkinto sisältää tutkintonimikkeet sähköasentaja tai automaa-

tioasentaja. (M OPH-2638-2017.) 

 

Kainuun ammattiopiston Kuusamon yksikössä koulutetaan vain sähköasentajia, 

joten ammatilliset tutkinnon osat koostuvat sähkö- ja automaatiotekniikan pakol-

lisista tutkinnon osista, sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (45osp) ja pien- ja 

pienoisjänniteasennukset (30osp). Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 

(70osp) Kuusamon yksikössä valikoitui rakennusautomaatioasennuksiin (45osp) 

sekä sähkökäyttöjen asennuksiin (25osp). Kaikkien näiden ammatillisten tutkin-

non osien yhteenlaskettu laajuus sähköasentajan koulutuksessa on perustutkin-

non tutkinnon osien mukaisesti 145osp. 

3.2 Sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristöt 

 

Oppimisympäristö voidaan määritellä siten, että sillä tarkoitetaan sitä kaikkea ko-

konaisuutta mitä opiskeluun ja oppimiseen liittyy fyysisen ympäristön, psyykkis-

ten tekijöiden ja sosiaalisten vaikutteista (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004, 16). Opetushallitus määrittelee myös, että oppimisympäristöt 

ovat toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat erilaisista ympäristöistä. Niitä ovat 
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työpaikat, työpajat, verkkoympäristöt tai niiden yhdistelmät. Toimintaympäristö 

taasen koostuu opiskelijoista, opettajista, ohjaajista sekä muista yhteistyökump-

paneista, joissa vaikuttavat pedagoginen tausta-ajattelu, opetus- ja ohjausjärjes-

telyt ja -menetelmät. Näissä toiminta on vuorovaikutuksellista erilaisilla toiminta-

muotojen ja pelisääntöjen ohjaamaa sekä siellä on oppimista tukevaa aineistoa 

ja oppimateriaalia. (Taivassalo 2019, 3.) 

 

Upola (2019) kirjoittaa väitöskirjassaan että, erilaiset oppimisympäristöt ja tavat 

osaamisen hankkimiseen yksilöllistävät tutkinnon suorittamista ja yksilöllisiä op-

pimispolkuja. Osaamisperusteisuuden perusperiaatteena on Upolan (2019) mu-

kaan on osaamisen hankkimisen, että sitä voi hankkia mistä ja milloin vain. Osaa-

mista voivat myös arvioida muutkin henkilöt kuin opettajat. (Upola 2019, 31, Ope-

tushallitus 2015; Harjunpää ym. 2017; Guile & Griffiths 2001;Griffiths & Guile 

2003, mukaan.) Oppimisympäristöissä pitää pystyä opettamaan asioita eri ope-

tustavoilla, jotka tukevat toisiaan. Visuaaliset oppijat oppivat parhaiten näkemällä 

kurssimateriaalin ja oppimista tukee jopa opettajan ilmeet ja ruumiin kieli. Lisää-

mällä opetukseen monipuolisesti erilaisia visuaalisia sisältöjä, kuten havainnollis-

tavia oppikirjoja, kalvoja, esimerkkejä, videoita, elokuvia, monisteita ja kuvia, tue-

taan erilaisten oppijoiden oppimista. Oppimisympäristön pitää antaa riittävät 

mahdollisuudet näiden visuaalisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä 

siihen pitää olla riittävästi teknisiä laitteita. (Deep & Bin Hassan 2011, 7.) 

 

Oppimisympäristöön vaikuttaa myös keskeisesti opettajan rooli yhteistyön luo-

miseksi ja ylläpitämiseksi. Opettajalla on suurin päätäntävalta oppimisympäristön 

luomiseksi opetuksen järjestämiseksi. Opettajan asenne omaan opetustyöhön 

sekä suhtautuminen oppilaisiin vaikuttaa myös oleellisesti oppimisympäristön 

viihtyvyyteen ja sitä kautta opetukseen. Opiskelijat aistivat myös sen onko opet-

taja aidosti kiinnostunut opiskelijoiden asioista sekä kohteleeko opettaja tasapuo-

lisesti kaikkia oppilaita. (Hämäläinen & Kukka 2007, 63.) Oppimisympäristön ke-

hittäminen on usein opettajan vastuulla ja se luo haasteita opettajalle. Ammat-

tiopistojen kokonaisvaltainen oppimisympäristöajattelu on keskeinen asia sellai-

sen oppimisympäristön luomiseen, missä huomioitaisiin erilaiset näkökulmat. 

Huomioon otettavia näkökulmia on päivittäiseen työskentelyyn opetustyön suun-

nittelu, varsinainen opetus, oppilaan ohjaus, oppiminen sekä mahdollisten tuki-

toimien antaminen. 
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Oppimisympäristön pitäisi olla myös sellainen, mikä lisää opiskelijoiden osalli-

suutta oppimisessa. (Paaso 2010, 47 ̶ 49.) Opettajat työskentelevät usein intuitii-

visesti, jossa opetusympäristöön vaikuttavia asioita ohjaa koulu, luokkahuone, 

sosiaalinen, poliittinen sekä taloudelliset asiat. Nämä muokkaavat opettajan ope-

tusmalleja ja ne jakaantuvat neljään päätyyppiin. Luentomallissa sisällytetään 

yleisen viestinnän strategiat, joita ovat esittelyluento, tapaus esittelyt ja tarinat 

sekä interaktiiviset luennot. Ohjeellinen suunnittelumalli perustuu opetusmene-

telmiin, missä keskeisinä asioina ovat opetusmenetelmät, hyvät kurssisuunnitte-

lun periaatteet, jäsennelty sekvenssi oppimistoiminta sekä luotettavat ja objektii-

viset arvioinnit. Transaktiomalli tai diskursiivinen malli perustuu jatkuvaan vuoro-

puheluun opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opettaja edistää ymmärrystä, pa-

lautetta, ongelmanratkaisua, pohdintaa ja tietämyksen rakentamista. Muuntautu-

mismalli perustuu humanistiseen, sosiaaliseen ja kliiniseen psykologiaan tarjoa-

malla keinot oppijoille aktiivisesti tietoisuuden lisäämistä sosiokulttuurisessa to-

dellisuudessa, jossa he elävät. Kriittisen pohdinnan kautta opiskelijat tietävät mi-

ten havaita ja tuntea asioita. (Bèlisle 2007, 8  ̶9.) 

 

Oppimisympäristöjä ovat Kuusamon toimipisteen sähkö- ja automaatioalalla am-

mattitekniikan teorialuokka, sähkötyöhalli ja elektroniikkatila. Yleiset tutkinnon 

osat opiskellaan yleisten aineiden luokissa. Näiden kiinteiden oppilaitoksissa ole-

vien oppimisympäristöjen lisäksi oppimisympäristöinä toimivat erilaiset työkoh-

teet ja työmaat. Työharjoittelujaksolla oppimisympäristöt ovat todellisia työkoh-

teita erilaisissa kiinteistöissä, missä asennustyöt tehdään. Näitä tiloja ovat erilai-

set julkiset ja yksityiset tilat ja rakennukset. Oppimisympäristön viihtyvyyteen vai-

kuttavat myös opetustilojen lisäksi myös tilat missä välitunteja vietetään. Tilojen 

siisteydellä on myös merkitys yleiseen viihtyvyyteen. (Hämäläinen & Kukka 2007, 

63.) 

 

Kainuun ammattiopistossa on voimakkaasti panostettu erilaisten tilojen viihtyvyy-

den lisäämiseen. Esimerkiksi ulkotiloihin on yhteistoiminnallisesti rakennettu pi-

hakasveille laatikoita, joihin kaikki opiskelevat ryhmät ovat päässeet istuttamaan 

kasveja. Samoin osastoille menevien pääovien eteen on opiskelijoiden toimesta 

maalattu räsymatot asfalttipinnalle luomaan kodikasta vaikutusta. Myös erilaisia 
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välitunti aktiviteettien mahdollisuuksia on piha-alueelle lisätty, kuten koripalloko-

reja, frisbee koreja sekä erilaisia penkillä varustettuja istuma-alueita. Sisäaluei-

den viihtyvyyden parantamiseksi oppilaitokseen on rakennettu soittohuone, jonne 

on hankittu soittimia opiskelijoille, taukotilaan pingispöytä, sekä muutamiin tiloihin 

pöytäjääkiekkopelejä. Koulun viihtyvyyden parantamiseksi on ollut oma projekti, 

jossa suunnittelun mukana on ollut oppilaat itse aktiivisesti. Tuntien välisten tau-

otusten viettämisen paikkojen sisältö ja sisustusratkaisut vaikuttavat merkittävästi 

koulun viihtyvyyteen. (Hämäläinen & Kukka 2007, 64.) 

 

Kainuun ammattiopiston Kuusamon yksikön sähkö- ja automaatioalan oppimis-

ympäristöjen kehitys- ja muutostyö aloitettiin uuden reformin mukaiseksi vuonna 

2018. Tarkoituksena oli luoda itseohjautuvuutta sekä oman oppimispolun tukevia 

oppimisympäristöjä, missä opiskelijat pystyivät suorittaman omaan tahtiin tutkin-

non osien mukaisia tehtäväkokonaisuuksia tai osatehtäviä. Näihin oppimisympä-

ristöihin tehtiin kiinteitä tehtäväpaikkoja, mistä löytyvät ohjeet ja materiaalit eri 

tehtäviä varten. Riittävän laajan ja monipuolisen tehtäväpaikkojen rakentaminen 

ja suunnittelu on jo varsin pitkällä keväällä 2021 ja niiden suunnittelu ja toteutus 

jatkuu normaalin opetustyön rinnalla käytettävissä olevien ajan ja rahan mukaan. 

Käytännössä tämän tyyppinen yksilöllistä oppimista tukeva oppimisympäristö 

vaatii useamman vuoden suunnittelun ja rakentamisen. Alan tekniikan kehitty-

essä sitä pitää jatkuvasti myös uudistaa. 

 

Esimerkiksi käyttöönottotarkastukset ovat tärkeä osa ammatillista perustutkinnon 

osaa ja oikean todellisen kohteen löytäminen käyttöönottotarkastuksen mittauk-

sia varten on välillä mahdotonta, siksi rakensimme oman oppimisympäristön 

(Kuva 1). Tässä käyttöönottosimulaattorissa pystytään suorittamaan pienasuin-

kiinteistön tarkastukset ja mittaukset kattavasti turvallisessa ja valvovassa oppi-

misympäristössä. Viime vuosina uusia toiminnallisia oppimisympäristöjä, joissa 

tutkinnon osien opiskelua voi suorittaa tekemällä oppimisella, ovat teollisuus-

asennusten eri moottorikäyttöjen käynnistys- ja ohjausharjoitus oppimisympäris-

töt sekä kiinteistöautomaation ohjaus- ja hälytysjärjestelmien kytkentäharjoitus 

pisteet. Oppimisympäristön muutokseen ja kehitykseen saatiin Kainuun ammat-

tiopiston kehittämisrahastosta merkittävä summa rahaa Kuusamon yksikköön ja 

samalla voitiin päivittää kiinteistöautomaation opetuksessa käytettävät ohjauslait-

teet uusimpaan käytössä olevaan tekniikkaan. 
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Kuva 1. Oppimisympäristö - käyttöönottosimulaattori 

 

Tämän päivän oppimisympäristöjä ovat perinteisten oppilaitosten oppimisympä-

ristöjen lisäksi integroidut oppimisympäristöt sekä itseopiskeluympäristöt. Lisäksi 

hyviä oppimisympäristöjä ovat myös eri työelämän oppimisympäristöt, vapaa-

ajan oppimisympäristöt sekä myös digitaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt. 
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Oppimisympäristönä verkko-opetukselle on keskeisenä edellytyksenä opettajan 

riittävät tekniset ja verkkopedagogiset taidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Tär-

keätä on myös osata rytmittää verkko-opinnot oikein, että se koetaan mielek-

kääksi sekä miettiä mitenkä opiskelijat saadaan vuorovaikutteisesti mukaan opis-

keluun. Opinnoissa on huomioitava opetuksen rytmityksissä se, että opiskelijoilla 

on tilaa ja aikaa mahdollistaa osallistuminen chatin tai kysymysten välillä. (Böök, 

Ladonlahti, Mykkänen, Sauren & Uotinen 2013, 56 ̶ 57.) 

3.3 Henkilökohtainen opintopolku 

 

Opiskelun yksilöllisiä tarpeita vastaava opintopolku suunnitellaan ja toteutetaan 

jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle yksilöllisesti. Tästä voidaan käyt-

tää myös termiä henkilökohtaistaminen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huo-

mioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan uuden osaa-

misen hankkiminen. Suunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan ohjauksen yk-

silölliset tarpeet tai opiskelussa mahdollisesti tarvittavat erityisen tuen tarpeet. (L 

531/2017 5:44§). 

  

Opiskelijan aloittaessa koulutuksen aloitetaan opintojen henkilökohtaistaminen. 

Sitä jatketaan koko opiskeluajan ja suunnitelmia päivitetään opintojen edetessä. 

Opiskelijalle mahdollistetaan omien tavoitteiden asettaminen ja yhdessä sovitaan 

toimenpiteet osaamisen hankkimiseksi ja saavutetun osaamisen arviointiin. Hen-

kilökohtaistamisessa sovitaan myös ohjauksesta ja tuesta, jota tarvitaan opiske-

lun eri vaiheissa. Kuvio 5 havainnollistaa opiskeluprosessin vaiheita, joihin hen-

kilökohtaistaminen liittyy. (L 531/2017 5:44§). Henkilökohtaistaminen on pro-

sessi, jossa vuorovaikutteisesti opiskelijan osaaminen ja kehitystarpeet sekä 

opettajan ammatillinen ja pedagoginen osaaminen ohjaustaitoineen kohtaa. Vas-

tuu oppilaan omasta ohjauksesta siirtyy vähitellen opettajalta oppilaalle. (Karu-

saari 2020, 49.) 
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Kuvio 5. Henkilökohtaistamisprosessi (Opetushallitus 2020, 1) 

 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tehdään omaohjaa-

jan toimesta yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan aloittaessa opinnot. Kun en-

simmäinen kehittämissuunnitelma on valmis, tehdään siitä ensikertalaisen hyväk-

synnän kirjaus. Ensikertalaisen hyväksyntä allekirjoitetaan oppilaan ja omaohjaa-

jan toimesta. Osaamisen kehittämissuunnitelman kirjauksia ovat opiskelun tavoit-

teena oleva tutkinto tai tutkinnon osat, aiempi osaaminen sekä miten ja missä 

uuden oppiminen suoritetaan. Yksilölliset tai erityistä tukea vaativat tukitoimet kir-

jataan myös suunnitelmaan. Suunnitelmassa opiskelijalle laaditaan urasuunni-

telma, jossa arvioidaan mm. opiskelijan opiskeluun arvioitu aika. (L 531/2017 

5:45§). Uudet ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat ovat työelämälähtöisiä, 

joten tutkinnon osien opiskelu oppilaitoksen ulkopuolella, työelämässä sopii hyvin 

tutkinnon suorittamiseen. Näin opiskelijalla on laaja-alaisia ja monipuolisia mah-

dollisuuksia yhdistellä eri oppimisympäristöjä työpaikalla järjestettävässä koulu-

tuksessa. (Karusaari 2020, 48.) 

 

Opiskelijoiden henkilökohtainen opintopolku voidaan rakentaa aikaisemman 

osaamisen pohjalle ja opintoja on mahdollista suorittaa omaan tahtiin, aidosti yk-

silöllisiä polkuja toteuttamalla. Aiemmin hankittua osaamista pitää pystyä entistä 

paremmin tunnistamaan ja tunnustamaan osaamisen henkilökohtaisen suunnit-

telun työkaluna. Tämän takia omaohjaajan rooli oppilaan ohjauksessa on lisään-

tynyt ja kasvanut. Koska osaamista voidaan hankkia myös koulun ulkopuolelta, 

tulee opettajan useammin jalkautua tunnistamaan osaamista. Tämä lisää myös 

oppilaitoksen ja alan yritysten välistä yhteistyötä sekä oppimistavoitteiden mää-

rittelyä. 
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3.4 Jatkuvan haun aiheuttamat lisävaatimukset 

 

Jatkuva haku tarkoittaa ammatillisessa koulutuksessa sitä, että perustutkintoon, 

ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon voi hakeutua myös jatkuvan haun 

kautta joustavasti ympäri vuoden yhteishaun ulkopuolelta. Jatkuvan haun kautta 

voi kuka tahansa hakea, joka haluaa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai kehittää 

ammatillista osaamistaan. Näitä hakijoita voivat olla henkilöitä, jotka ovat jo aiem-

min hankkinut jonkin muun toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, 

hankkinut työelämässä osaamista, halua suorittaa ammatillisen perustutkinnon, 

ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia.  Tutkinnon voi suorittaa myös 

oppisopimuskoulutuksena, jossa yksilöllisesti räätälöidään yrityksen kanssa 

mitkä opinnot voidaan suorittaa yrityksissä ja mitkä suoritetaan oppilaitoksessa. 

(Opintopolku 2021). 

 

Jatkuvan haun takia eriaikaan aloittavien opiskelijoiden tuomana lisähaasteena 

on opintojen sovittaminen ja suunnittelu. Suunnittelussa otetaan huomioon aiem-

min hankittu osaaminen ja heille suunnitellaan henkilökohtainen työjärjestys, joka 

mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan opiskelun. Useassa oppilaitoksessa jat-

kuva haku tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijaksi voi hakea läpi vuoden, 

mutta varsinaisia aloituspäiviä on esimerkiksi vain neljä vuosittain. Haasteellista 

on vain yhden opiskelijan opettaminen pelkästään opettajan ajankäytön ja käy-

tettävissä olevista resurssin mukaan. Opintojen aloittamiseen liittyy useita erilai-

sia opintoja tukevia asioita, kuten työ- ja turvavälineiden hankinta, oppilaitoksen 

järjestelmien tunnusten saaminen ja niihin perehdyttäminen sekä koko oppilaitos 

kampus alueeseen tutustuminen. Myös alalla vaadittavat erilaiset korttikoulutuk-

set sisältyvät yleensä opintojen alkupuolella. Korttikoulutuksilla varmistetaan tur-

valliset ja oikeat työskentelytavat sekä alalla vaadittavat riittävät ensiaputaidot. 

 

Yhteisten tutkintojen osien opiskelu yhteishaun kautta tulevilla opiskelijoilla ta-

pahtuu pääosin ryhmän mukana. Eri aikaan aloittavien opiskelijoiden integroimi-

nen muun ryhmän mukana etenevään opetukseen riippuu siitä, milloin eriaikai-

nen opiskelu on aloitettu. Toista ammattia opiskelevien opiskelijoiden ei tarvitse 

suorittaa yhteisiä tutkinnon osia, mikäli ne vastaavat uuden suoritettavan perus-

tutkinnon tutkinnon osia. Yhteishaun kautta tulevien opiskelijoiden opiskellessa 

yhteisiä tutkinnon osia voivat ammatin vaihtajat opiskella ammatillisia tutkinnon 
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osia omaan tahtiin. Oppilaitokset varautuvat ja kehittelevät suurelta osin verkko-

kurssina käytäviä yhteisten tutkintojen osien oppimisympäristöjä. Tällä mahdol-

listetaan eri aikaan tapahtuva opiskelun aloittaminen joustavasti. Nämä kaikki 

edellä mainitut asiat myös mahdollistavat opiskelijan valmistumiseen nopeammin 

omaan tahtiin, mikäli opiskelija niin haluaa ja pystyy. 

3.5 Omaohjaajan rooli opiskelijan ohjaamisessa 

 

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty henkilökohtainen omaohjaaja. Omaohjaaja 

huolehtii siitä, että kaikki tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen saavute-

taan. Hän laatii yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelman (HOKS) ja vastaa sen säännöllisestä päivittämisestä vähintään 

tutkinnon osin. Omaohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien, opinto-ohjaa-

jan, erva-opettajan, kuraattorin, alan koulutusjohtajan/koulutuspäällikön ja muun 

henkilökunnan kanssa (Kainuun ammattiopisto 2020). Omaohjaaja tulee seurata 

opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja hän vastaa HOKS ajantasaisuudesta. 

Arvostelevien opettajien on kirjattava arviointitiedot opiskelijahallintojärjestel-

mään viikon kuluessa niiden arviointipäätöksistä. Omaohjaajan tehtävänä on 

myös seurata, että tutkinnon osien arvosanat on merkitty opintorekisteriin. 

 

Myös opiskelijoiden läsnäolon seuraaminen on omaohjaajan päävastuulla. Kai-

nuun ammattiopiston toimintakäsikirjassa on mainittu yksilöllisesti omaohjaajan 

tehtävät ja vastuut. Näitä ovat mm. opiskeluympäristöön perehdyttäminen, oppi-

laitokseen perehdyttäminen, osaamisperusteisuus ja opintojen henkilökohtaista-

minen sekä yhteydenpito huoltajiin. (Kainuun ammattiopisto 2020). Opiskelijan 

ohjaukseen voidaan käyttää myös mentorointia ammatillisen kasvun ja opintojen 

ohjauksen menetelmänä. Eri aikaan aloittavien opiskelijoiden ohjeuksessa oma-

ohjaaja voi pyytää aiemmin aloittanutta opiskelijaa, siis opiskelijaa, joka jo hallit-

see kyseisen tehtävät, mentoroimaan ja ohjaamaan myöhemmin aloittanutta 

opiskelijaa. Mentoroijan tieto siirtyy toiselle opiskelijalle ja samalla mentoroijan 

ammatillinen kasvu ja ohjaus kehittyy. Toimintamalli vastaa hyvin tämän päivän 

kärkimies periaatetta, missä työpaikalla kokeneempi asentaja ohjaa nuorempaa 

asentajaa. Sama tavalla työharjoittelussa työpaikkaohjaaja ohjaa työssä oppijaa. 
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Mentorointia on perinteisesti suomessa käytetty yliopistoissa ja ammattikorkea-

kouluissa, mutta se on yleistynyt myös ammattioppilaitoksissa (Leskelä 2006, 

164  ̶188). 

 

Opettajan, ohjaajan tai omaohjaajan oma kiinnostus opetettavaan alaan sekä 

asennoituminen opetukseen ja oppilaisiin on tärkeässä roolissa opiskelijoiden 

viihtyvyyteen ja sitä kautta myös aktiiviseen ja osallistuvaan oppimiseen. Opiske-

lijan pitää kokea olevansa tärkeä osa tätä työyhteisöä ja hänen tulee saada toi-

minnastaan mielekkyyskokemuksia. Positiivinen palaute sekä onnistuneet suori-

tukset lisäävät opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja sitä kautta koulusaavutusten 

paranemisiin. (Tuominen & Wihersaari 2004, 139). 

 

Opettajan tai omaohjaajan rooli opiskelijan motivaation ja innostuksen aikaan-

saamiseksi sekä niiden ylläpitämiseksi on suuri. Opiskelu ei saa olla liian suori-

tuskeskeistä ja kiireistä, vaan pitäisi pystyä keskittymään enemmän oppimiseen, 

asioiden ymmärtämiseen ja opiskelijoiden yksilölliseen kehittymiseen. Opiskeli-

jan motivaation ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa erilaisilla monipuolisilla opetus-

menetelmillä ja tavoilla. Keskeisiä asioita motivaatioon on huomioida opiskelija 

yksilönä, opittavan asian merkitys, luottamus opettajaan sekä sitoutuminen opis-

keluun. Ohjaajan rooli on herättää ja ylläpitää opiskelijan huomiota ja mielenkiin-

toa sekä vahvistaa ja tukea opiskelijan itseluottamusta. Sitoutumista opiskeluun 

ja oppimiseen syntyy myös, kun opiskelijaa palkitaan tai kehutaan onnistumisista. 

(Richey, Klein & Tracy 2010, 123). 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus 

 

Työ toteutettiin toimintatutkimuksena, koska siinä haluttiin sitouttaa kaikki sähkö- 

ja automaatioalan opettajat uusien perustutkinnon tutkinnon osien ammattitaito-

vaatimuksiin sekä olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä uusien tutkinnon 

osien vaatimuksien siirtäminen opetukseen. Toimintatutkimuksen mukaisesti ke-

hitystyö eteni spiraalimaisesti, jossa toiminnan suunnittelu oli yhteistoiminnallista 

ja sosiaalista toimintaa. Tässä oli tarkoituksen tuottaa samalla toimiva toimin-

taympäristö sekä toimivat opetusmetodit uusien tutkinnon osien laadukkaaseen 

opetukseen sekä luoda järjestelmä opintojen etenemiseen. Uusien toimintatapo-

jen pitää myös pystyä mahdollistamaan eritasoisten ja eri aikaan aloittavien opis-

kelijoiden mahdollisimman joustava ja nopea opiskelu, jossa opiskelijalla on to-

dellinen oma opintopolku. 

 

Tutkimus- ja toimintatapana toimintatutkimuksen periaatteella kaikki osallistuvat 

jäsenet saavat tuoda oman osaamisen tuotokseen, jolloin kehitystyön parhaa-

seen mahdollisuuteen vaikuttavat kaikkien jäsenten todelliset substanssi ja pe-

dagogiset osaamiset. Kehitystyön edetessä tuotettiin samalla valmista aineistoa 

sekä kirjattiin ylös saadut tulokset. Tämän takia erillistä kirjausvaihetta ei tarvin-

nut tehdä ja tulokset olivat heti jo kaikkien nähtävillä. Niihin oli myös helppo palata 

tarvittaessa tutkimustyön edetessä. Kehittämistyön tuloksena kehittämisprosessi 

tuotti valmiin tuotoksen, minkä avulla aloittavien ryhmien opetus voitiin käynnis-

tää syksyllä 2020 ja samalla voitiin varmistaa laadukkaan ja uusien perustutkin-

non tutkinnon osien mukainen opetus niin Kajaanissa kuin Kuusamossakin. Kaik-

kia tutkinnon osien toiminnallisia osakokonaisuuksia ei vielä tässä vaiheessa 

saatu valmiiksi, mutta kehittämistyö jatkuu aloittavan ryhmän opintojen edetessä. 

Niiden suunnittelua, kehitystä ja toteuttamista jatketaan käytettävissä olevien 

ajankäytön ja siihen varatun työaikasuunnittelun mukaisesti. 

 

Toimintatutkimus Suomessa on ollut suosittua jo usean vuosikymmenen 

ajan useiden eri alojen keskuudessa. Siitä on tullut myös opiskelijoiden ja tutki-
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joiden suosima lähestymistapa, sekä se on hyväksytty niin käytännöntekijöi-

den, kuin akateemisten ja hallinnollistenkin piireissä. Toimintatutkimuksen kiin-

nostus myös hallinnon ja työelämän piireissä on nähty keinona saada osallistujat 

sitoutumaan johonkin tiettyyn uudistukseen. (Aaltola & Syrjälä 1999, 15.) Hannu 

Heikkinen ja Jyrki Jyrkämä toteaa artikkelissaan “Mitä on toimintatutkimus?”, että 

toimintatutkimus voidaan käsittää monin eri tavoin, esimerkiksi teknologiseksi tai 

eettismoraaliseksi lähestymistavaksi. Lähtökohdat eri toiminnoille voivat olla hy-

vinkin erilaisia. He nostavatkin esille seuraavanlaisia piirteitä: kuten reflektiivi-

syys, tutkimuksen käytännönläheisyys, muutosinterventio sekä ihmisten aktiivi-

nen osallistuminen.  Se on prosessi, jonka päämääränä on asioiden muuttami-

nen ja kehittäminen paremmaksi. (Aaltola & Syrjälä 1999, 17.)  

  

Kohde ja substanssi voi olla melkein mikä tahansa tutkittava asia, mikä liittyy ih-

miselämään (Kuula 1999). Kuulan mukaan toimintatutkimuksen keskeisempiä 

piirteitä ovat ongelmakeskeisyys, käytännön suuntautuminen, muutos tai ainakin 

muutoksen yrittäminen. Toimintatutkimusta on kuvattu tutkimusstrateginen lä-

hestymistapana, joka käyttää välineinään eri tutkimusmenetelmiä. Toimintatutki-

muksen pyrkimyksenä on saavuttaa välitöntä käytännöllistä hyötyä ja sen tun-

nusomaisin piirre on samaan aikaan tapahtuva toiminta ja tutkimus. (Heikkinen 

2010, 214.) “Toimintatutkimus on tutkimustapa, jonka päämääränä on saada ai-

kaan muutoksia sosiaalisissa toiminnoissa, mutta samalla myös tutkia näitä muu-

toksia” (Jary & Jary 1991,5; Heikkinen 2010). 

 

Toimintatutkimuksen ensisijainen tarkoitus on tutkia ja kehittää ihmisten yhteis-

toimintaa ja se on ennen kaikkea sosiaalista toimintaa (Heikkinen 2000, 

215). Toimintatutkimus on perusluonteeltaan sosiaalinen prosessi, johon voi liit-

tyä myös muuta kuin sosiaalista toimintaa (mm. Kemmis 2000, 11 ̶ 12; Heikkinen 

2010, 215). Teoria ja käytäntö nähdään saman asian eri puolina, eikä niitä nähdä 

erillisinä toisistaan. Ajatuksena on, että teoria on käytännön sisällä sekä käytäntö 

on teorian sisällä. (Heikkinen 2010, 215). Toimintatutkimuksen ominaispiirteitä 

ovat vallitsevien käytäntöjen tutkinta ja sekä niiden muuttaminen. Erityispiirteinä 

ovat, että sen avulla etsitään ratkaisuja ongelmiin, ovat ne sitten ammatillisia, 

teknisiä, yhteiskunnallisia, sosiaalisia tai eettisiä. (Kuula 1999). 
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Cohen & Mainion (1995, 186) tarkoittaa toimintatutkimuksen (Action Re-

seach) todellisessa maailmassa tehtävää pienimuotoisempaa interventioita ja 

sen vaikutusten lähempää tutkimista. Tutkimisen avulla pyritään ratkaisemaan 

erilaisia käytännön ongelmia sosiaalisten käytäntöjen parantamista sekä niiden 

parempaa ymmärtämistä työyhteisöissä. (Syrjälä 1994, 30,33.) Cohen & Mainio 

(1995, 188 ̶ 189) kuvaavat viittä eri tilannetta, jossa toimintatutkimus on paikal-

laan. Näitä tilanteita ovat, kun pyritään löytämään lääke tietyssä tilanteessa ha-

vaittuun ongelmaan, halua korjata työyhteisön koulutusta, halua lisätä uusia nä-

kökulmia työskentelyyn, halua kommunikoinnin parantamista työntekijöiden ja 

tutkijoiden välillä sekä halua antaa ongelman ratkaisuun subjektiivisella ja im-

pressionistiselle lähestymistavalle. (Syrjälä 1994, 30,33.) 

 

Olennaisin osa moniin muihin tutkimusmenetelmiin on se, että juuri siinä käytän-

nössä toimivat ihmiset ovat mukana aktiivisesti tutkimuksen toiminnassa. Näin 

ollen toimintatutkimus osallistuttaa, kehittää ja tutkii yhdessä aidossa toimintaym-

päristössä oikeisiin ongelmiin. Kehittämisen painopisteenä on yhdessä tapah-

tuva vaikuttaminen ja kehittäminen. Tämän tyyppinen kehitysmenetelmä sitout-

taa myös hyvin siihen osallistuvia ihmisiä ja se koetaan yhteiseksi asiaksi. Kehit-

tyvä toiminta auttaa muuttamaan työskentelytapoja, tarkastelemaan kriittisesti 

nykyistä toimintaa ja jopa teoretisoimaan eri toimintatapoja. Toimintatutkimuksen 

keskeisiin piirteisiin kuuluu myös se, että lähtökohtana on reflektiivinen ajattelu. 

Sen pyrkimyksenä on päästä uudenlaiseen toiminnan ymmärtämiseen ja sitä 

kautta toiminnan kehittämiseen (Heikkinen 2010, 219). Reflektiivinen ajattelu tar-

koittaa suhtautumista omien ja toisten sisäisten tilojen havainnointiin, tunnistami-

seen, ilmaisuun ja suhtautumiseen (Niemi & Keskinen 2002).  
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Kuvio 6. Toimintatutkimuksen spiraali (Heikkinen ym. 2007b, 81)  
 
 
Reflektiivisessä kehässä syntyy etenevä spiraali, jossa syklejä asetellaan peräk-

käin. Siinä kuvataan mitenkä toiminta ja ajattelu liittyvät toisiinsa peräkkäisinä 

sykleinä (kuvio 6). Tosin tätä spiraalimallia on arvosteltu liiallisesta kaavamaisuu-

desta, koska sen on todettu kahlitsevan tutkimuksen tekijää. Kahlitsevana on ko-

ettu, että toiminnan etenemisessä on vaikea erottaa suunnittelun, toiminnan ja 

arvioinnin eri vaiheita. (mm. Hopkins 1995; Heikkinen 2010, 221.)  Yhtenä toimin-

tatutkimuksen keskeisenä piirteenä pidetään myös sen yhteisöllisyyttä. Siinä ko-

rostetaan toimijoiden yhdessä tapahtuvaan tutkimukseen, jota pidetään tärkeänä 

ja sen lisäävän yhteisöllisyyttä. (mm. Hart & Bond 1995, 37 ̶ 38; Heikkinen 2010, 

223). Kaikille tekijöille tai yhteisöille toimintatutkimus ei kuitenkaan välttä-

mättä ole se oikea tapa työskennellä. On toimijoita, jotka toimivat mieluimmin yk-

sin kuin yhteisössä.  

 

Toimintatutkimus tässä opinnäytetyössä on ollut yhdessä sähkö- ja automaatio-

alan opettajien kanssa tehty kehittämistyö uusien 1.8.2020 voimaantulevien pe-

rustutkinnon tutkinnon osien sisältöjen selvittäminen ja suunnitteleminen, sekä 

miten ne toteutetaan opetuksessa vastaamaan vaadittuja työelämävaatimuksia. 

Tämä kehitystyö aloitettiin Kuusamon sähkö- ja automaatioalan yksikössä 

vuonna 2018 suunnittelemalla opetuksen muuttamisesta toiminnallisiin osatehtä-

viin. Maaliskuussa 2020 kehitystyöhön tuli mukaan myös Kajaanin yksikön 

sähkö- ja automaatioalan opettajat ja kehitystyö laajeni uusien voimaantulevien 
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perustutkinnon tutkinnon osien takia koskemaan koko perustutkinnon uuden-

laista suorittamista. Tavoitteeksi tuli myös laadukkaan opetuksen varmentami-

nen, oma-aikaisen yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen sekä opintojen ete-

nemisen helpompi seuraaminen. Tähän tarkoitukseen etsittiin valmiita olemassa 

olevia ohjelmistoja ja ohjelmistoksi valikoitui Workseed-ohjelmisto. 

 

Kehitystyön piti olla tutkinnon osien sisällön osalta valmiina ennen 1.8.2020 aloit-

tavien opiskelijoiden aloittaessa. Tutkinnon osien opiskeluiden muuttamisessa 

toiminnallisiin osatehtäviin alkoi myös samaan aikaan ja riittävän kattavan mate-

riaalin suunnittelu ja toteutus tulisi etenemään aloittavan ryhmän opintojen ede-

tessä. Tavoitteena oli saada koko perustutkinnon tutkinnon osien uudistettu toi-

mintamalli valmiiksi kolmessa vuodessa. Tutkinnon osien perusteissa koroste-

taan uudenlaista henkilökohtaisen oppimispolun mahdollisuutta. Opetus pitää 

suunnitella ja järjestää niin, että nämä tavoitteet pystytään toteuttamaan. Kehit-

tämistyön tarkoituksena oli kehittää tutkinnon osien jakaminen toiminnallisiin osa-

tehtäviin, joitta opiskelijat pystyisivät itsenäisesti omaan tahtiin tekemällä oppi-

maan. Vastuu tutkinnon osien jakamisista toiminnallisiin osiin jakautui ammattiai-

neiden opettajille heidän opetettavien tutkinnon osien mukaisesti. 

 

Oppimisympäristön muutostyöt kuuluivat myös ammattiaineiden opettajille omien 

tutkinnon osien opetuksen järjestämiseksi. Muutostöiden kehittämisessä eri am-

mattiaineiden opettajien kesken on ollut eroavaisuuksia. Osa opettajista oli aloit-

tanut opetuksen uudistamisen jo vuonna 2015, joten heidän osaltaan kehittämi-

nen on ollut nopeampaa. Kehitystyö on myös jatkuva prosessi, missä pitää ottaa 

huomioon sähköalan tekniikan kehitys sekä jatkuvasti muuttuvat työelämätarpeet 

ja ammattitaitovaatimukset. Opettajien tehtävänä on vastata näihin muuttuviin 

tarpeisiin aktiivisella ja säännöllisellä yhteistyöllä paikallisten alan toimijoiden 

kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon paikalliset tarpeet sähköalan am-

mattitaitovaatimuksissa, jotka pohjautuvat näihin uusiin tutkinnon perusteisiin. 

4.2 Aineiston keruu ja käsittely 

 

Opinnäytetyön aineiston kerättiin uusien sähkö- ja automaatioalan tutkinnon 

osien osalta osallistuvalla havainnointi tekniikalla, missä olin myös itse tutkijana 
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sekä tutkimustilanteessa mukana olevana henkilönä. Aineistoa kerättiin koke-

musperäisen tiedon pohjalta osallistujilta eli sähkö- ja automaatioalan opettajilta. 

Heillä oli jo entuudestaan kokemusta useiden eriaikaisten opetussuunnitelmien 

uudistusten suunnittelutyöstä, missä otettiin eri opettajien koulutus- ja työkoke-

mustausta huomioon sekä heidän opettamansa tutkinnon osat. Ammatillisen pe-

rustutkinnon tutkinnon osien työelämävaatimukset päivitettiin myös samalla vas-

taamaan uusien tutkinnon osien vaatimuksia. Perustutkinnon tutkinnon osien ai-

neistojen käsittely tapahtui ammatillisten opettajien osaamis- ja kokemusperäi-

sen tiedon pohjalta, jossa käsittely tapahtui kollektiivisesti toimintatutkimuksen 

mukaisesti yhdessä tekemällä. Näissä aineiston keruu tapahtui yhteisissä suun-

nittelukokouksissa missä myös päätökset kirjattiin ylös. 

 

Eskola ja Suonranta määrittävät toimintatutkimuksen lähestymistavaksi, jossa 

tutkija osallistumalla tutkittavan yhteisön toimintaan pyrkii ratkaisemaan jonkin 

tietyn ongelman yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. Toimintatutkimuksen perus-

idea on ottaa ne ihmiset, joita tutkimus koskettaa, mukaan tutkimushankkeeseen 

sen täysivaltaisina jäseninä sekä yhdessä pyrkiä toteuttamaan yhdessä asetet-

tuja päämääriä. (Eskola & Suonranta 1998). Tässä kehittämistyön jäseninä olivat 

siis kaikki Kainuun ammattiopiston sähkö- ja automaatioalan opettajat. Myös toi-

mintatutkimus menetelmän mukaisesti yhdessä päätettyjen tutkinnon osien alu-

eellinen tarkempi kehittäminen tehtiin osallistuvalla havainnoinnilla siten, että 

Kuusamon kolme ammatillista opettajaa suunnitteli ja kirjasi omien opetusvelvol-

lisuuksien tutkinnon osien osat. Tutkinnon osat jaettiin pienempiin kokonaisuuk-

siin ja niille mitoitettiin opetuksen laajuudet osaamispisteinä. 

 

Seuraavana vaiheena oli tutkinnon osien jakaminen toiminnallisiin osatehtäviin 

omien opetettavien tutkinnon osien mukaisesti. Toimintatutkimuksessa tutkimus 

ja muutos liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tavoitteena on itse asiantilan parantaminen 

osallistujien oman toiminnan avulla. (Syrjälä & Numminen 199, 52 ̶ 53.) Ammatil-

liset tutkinnonosat, joiden laajuus oli 145 osaamispistettä, jaettiin pakollisiin tut-

kinnon osiin, 30 osp sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (Kuva 3) ja 45 osp 

sähköasentaja koulutuksessa pien- ja pienoisjänniteasennukset (Kuva 4). Laa-

juudeltaan 70 osp valinnaiset tutkinnon osat jaettiin Kuusamon yksikössä raken-

nusautomaatioasennuksiin (45 osp) sekä sähkökäyttöjen asennuksiin (25 osp). 

Muita valinnaisia tutkinnon osia ovat kappaletavara-automaatioasennukset (45 
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osp), prosessiautomaatioasennukset (45 osp), sähkökäyttöjen asennukset (25 

osp) sekä sähköverkkoasennukset (45 osp). Workseed-ohjelmistoon rakennettiin 

päävalikko, mistä löytyy kaikki sähkö- ja automaatioalan ammatilliset tutkinnon 

osat sekä niiden laajuudet (Kuva 2). 

 

 

 
 

Kuva 2. Sähkö- ja automaatioalan tutkinnon osat (Kainuun ammattiopisto 2021) 

 

Workseed-ohjelmistoon tehtiin osaamisen hankkimista varten Kajaanin ja Kuu-

samon versiot erikseen. Kuusamon opiskelijat pääsevät kirjautumaan vain Kuu-

samon versioon ja Kajaanin opiskelijat vain Kajaanin versioon. Ohjelmiston ylä-

riviltä pääsee kaikkiin kahdeksaan tutkinnon osaan valintapalkista. Tutkinnon 

osan valinnan jälkeen valitaan joko Kuusamon tai Kajaanin versio. Ammattiai-

neiden opettajat avaavat opiskelijan tai opiskelijaryhmän pääsyn tutkinnon osien 

opiskeluun opintojen etenemisen mukaan. 
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Kuva 3. Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (Kainuun ammattiopisto 2021) 

 

Opiskelija valitsee sen tutkinnon osan valintapalkista, minkä opintoja haluaa 

juuri silloin suorittaa. Tutkinnon osien tehtäviin päästäkseen on ammatillinen 

opettaja lisännyt yksittäisen opiskelija tai koko ryhmän käyttöoikeudet kyseiseen 

tutkinnon osaan. 

 

 

 
 

Kuva 4. Pien- ja pienoisjänniteasennukset (Kainuun ammattiopisto 2021) 
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Tutkinnon osan sisältä löytyvät kaikki tarvittavat materiaalit osatehtävien suorit-

tamiseen. Opiskelija pystyy suorittamaan osatehtäviä itseohjautuvasti omaan ai-

kaan. 

 

 
 

Kuva 5. Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen osatehtävä (Kainuun ammat-

tiopisto) 

 

Seuraavaksi määriteltiin tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja niiden ope-

tukset ja laajuudet. Sähkö- ja automaatioalalla toimimisen tutkinnon osa 30 osp 

jaettiin tasasähkötekniikkaan (5 osp), vaihtosähkötekniikkaan (8 osp), sähkötyö-

turvallisuuteen (3 osp) ja sähköasennukseen (14 osp). Sähköasentajan pakolli-

seen tutkinnon osaan kuuluu pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp). 

Näiden tarkempi jaottelu on esitetty liitteessä 2. Valinnaiset tutkinnon osat, joiden 

laajuus on 70 osp, jaettiin rakennusautomaatioasennuksiin (45 osp) sekä sähkö-

käyttöjen asennuksiin (25 osp). Näiden jakojen jälkeen kaikkien tutkinnon osien 

osat jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin ja määriteltiin ammattitaitovaatimusten 

mukaiset opetukset ja laajuudet. Esimerkki sähkö- ja automaatioalalla toimimisen 

osatehtävässä on esitetty kuvassa 5. 

 

Tarkennusta tehdessä suunniteltiin myös toiminnallisia osatehtäviä tutkintojen 

osien opiskeluun. Aineiston keruussa hyödynnettiin eri opettajien omien tutkinnon 

osien opetuksen alaista substanssi osaamista. Niiden suunnitteluun huomioitiin 
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jo olemassa oleva oppimisympäristö sekä opetusvälineet ja -materiaalit. Tutkin-

non osien jakaminen pienempiin toiminnallisiin osiin jatkuu ja kehittyy jatkuvana 

spiraalina opetustyön ohessa ja resurssien puitteissa. Kehittämistyön toimintata-

pana toimintatutkimuksella oli yhdessä kehittää toimintaa selvittämällä uusien 

sähkö- ja automaatioalan perusteiden tutkinnon osien tarkemmat ammattitaito-

vaatimukset sekä opetuksen kehittäminen laadukkaaksi opetukseksi niiden poh-

jalta.  

 

Varsinainen kehittäminen perustutkinnon tutkinnon osien jakamiseen pienempiin 

kokonaisuuksiin ja toiminnallisiin osiin alkoi jo vuonna 2018. Pohdintaan tuli, mi-

ten opetus voidaan järjestää ammatillisen reformin, lähiopetuksen leikkausten, 

eri aikaan aloittavien opiskelijoiden sekä yksilöllisen oppimispolun tuomien lisä-

haasteiden tuomista uusista haasteista. Tätä kehitystyötä tehtiin oman työn 

ohessa siten, että tutkinnon osien jakamista pienempiin toiminnallisiin osa-aluei-

siin mietittiin omien opetuskurssien osalta. Prosessia nopeutti tieto sähkö- ja au-

tomaatioalan tutkinnon osien uudistuksesta, joka astui voimaan syksyllä 2020. 

Uudistuksen takia otettiin yhteyttä Kajaanin sähköalan opettajiin ja silloin päätet-

tiin tehdä yhdessä tämä kehittämistyö, josta tuli myös idea opinnäytetyn tekemi-

seen. 

 

Uusien perustutkinnon tutkinnon osien muutostyöhön järjestettiin tarvittava 

määrä työaikaa kaikille sähköalan opettajille, jotta työ saataisiin tehtyä ajoissa. 

Maaliskuussa 2020 COVID-19 viruksen takia oppilaitoksemme joutui etätyöhön 

ja maaliskuusta alkaen kehittämistyö siirtyi verkkoyhteyksien varaan. Toiminta-

tutkimuksen mukaisesta kehittämisestä pidettiin toimintatutkimuksen päiväkirjaa 

(taulukko 1), missä on kirjattu yhteiset verkkokokoukset, palaverit tai työpajat. 

Yhteisten kokousten lisäksi on ammatilliset opettajat suunnitelleet ja kehittäneet 

omien opetettavien tutkinnon osien opetuksen muutoksia toiminnallisiksi osa teh-

täviksi. 
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Taulukko 1. Toimintatutkimuksen päiväkirja 
 
 
Päivä - kesto Toimintatutkimuk-

sen vaihe 
Tutkimusvaiheen 
tavoite 

Toiminta/osallis-
tujat 

30.3.2020 - 2h Tapaaminen 1 
Kartoitusvaihe 
sekä prosessoin-
tivaihe. Kartoitet-
tiin tavoitteet, toi-
mintatapa sekä 
työkalu.  Proses-
soitiin kehittämis-
hankeen etene-
minen ja toiminta-
tapa. 

Esiteltiin työka-
luksi valittu Work-
seed-ohjelmisto 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

6.4.2020 – 30min Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Suunni-
teltiin tutkinnon 
osien toiminnalli-
sia osatehtäviä. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kao Kuusamon 
sähkö- ja auto-
maatioalan opet-
tajat 
3 hlöä 

8.4.2020 – 52min Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. . Suunni-
teltiin tutkinnon 
osien toiminnalli-
sia osatehtäviä. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kao Kuusamon 
sähkö- ja auto-
maatioalan opet-
tajat 
3 hlöä 

14.4.2020 – 2h 
36min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös.  

Tutkinnon osien 
tarkennustyö, 
Workseed koulu-
tusta 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 
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21.4.2020 – 2h 
30min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö, 
Workseed koulu-
tusta 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

23.4.2020 – 1h 
52min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Suunni-
teltiin tutkinnon 
osien toiminnalli-
sia osatehtäviä. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kao Kuusamon 
sähkö- ja auto-
maatioalan opet-
tajat 
3 hlöä 

27.4.2020 – 
46min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Suunni-
teltiin tutkinnon 
osien toiminnalli-
sia osatehtäviä. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kao Kuusamon 
sähkö- ja auto-
maatioalan opet-
tajat 
3 hlöä 

27.4.2020 – 
55min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Suunni-
teltiin tutkinnon 
osien toiminnalli-
sia osatehtäviä. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kao Kuusamon 
sähkö- ja auto-
maatioalan opet-
tajat 
3 hlöä 

28.4.2020 – 2h 
25min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
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nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. 

opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

5.5.2020 – 2h 
11min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

12.5.2020 – 1h 
19min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

19.5.2020 – 
50min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Määritel-
tiin opetuslaajuu-
det. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 

26.5.2020 – 1h 
16min 

Suunnittelu, toi-
minta, havan-
nointi ja reflek-
tointi. Käytiin pe-
rustutkinnon tut-
kinnon osien am-
mattitaitovaati-
muksia, tarken-
nettiin ne ja kirjat-
tiin ylös. Määritel-
tiin opetuslaajuu-
det. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Kaon sähkö- ja 
automaatioalan 
opettajat Kajaani 
ja Kuusamo 
13 hlöä 
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26.5.2020 – 1h Havannointi. Pai-

kallisten tutkin-
non osien erot-
telu. 

Tutkinnon osien 
tarkennustyö 

Vallioniemi & Kar-
jalainen 
2 hlöä 

11.11.2020 Suunnittelu. 
Workseed ympä-
ristön paikallisten 
tutkinnon osien 
kehitystyö/käy-
tännön toteutta-
minen. 

Workseed omi-
naisuudet 

Vallioniemi & Kä-
märäinen 
2 hlöä 

 
 

Työ tehtiin toimintatutkimuksen spiraalin mukaisesti, jossa yhdessä sähköalan 

opettajien kanssa käytiin sähkö- ja automaatioalan uusien tutkinnon osien am-

matilliset tutkinnon osien (17 kpl) ammattitaitovaatimukset läpi. Ne avattiin yh-

dessä auki sekä suunniteltiin niihin tarkempi sisältö. Tarkemman sisällön suun-

nittelun jälkeen pohdittiin opetuksen sisällöt, opetustavat ja -menetelmät sekä nii-

den laajuudet. Näissä otettiin huomioon Kajaanin ja Kuusamon poikkeavuudet 

opetusvälineiden ja -ympäristön suhteen sekä alueelliset erot paikallisten säh-

köyritysten tarpeiden mukaan. Tämän takia Workseed-ohjelmistolle tehtiin Kajaa-

nin ja Kuusamon versiot erillisinä. 

 

Näitä spiraaleja toistettiin kaikkien seitsemäntoista ammatillisten tutkinnon osien 

läpikäynnissä sekä tutkinnon osien sisällä, kun tarkempi sisältö suunniteltiin. Ref-

lektiivisenä ajatteluna oli pyrkimyksenä luoda ja ymmärtää uudenlaisen toiminnan 

kehittäminen, joka tukee opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja todellisen oman op-

pimispolun toteuttamisen mahdollisuutta huomioon ottaen erilaiset osaamisen 

hankinnat eri oppimisympäristöistä. Samalla luotiin työkalu opintojen yksilöllisen 

opiskelun tukemiseen, opiskelun etenemisen suunnitteluun ja seurantaan. Toi-

mintatutkimuksen toimintatavan menetelmän mukaisesti kaikki sähköalan opet-

tajat osallistuivat aktiivisesti suunnittelutyöhön ja kaikki saivat tuoda oman am-

matillisen osaamisen kehittämistyöhön. Aitona toimintaympäristönä uusien tut-

kinnon perusteiden jakaminen pienempiin kokonaisuuksiin oli helppo tehdä yh-

dessä, koska eri tutkinnon osia opettavat opettajat saivat tuoda oman osaamisen 

tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja opetusresursseihin. 
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Hyvässä yhteisymmärryksessä hyödynnettiin pitkän työhistorian ja osaamisen 

omaavia opettajia ja kaikki tunsivat tulleensa kuulluksi. Spiraalimaiseen kehittä-

miseen kuului myös tärkeänä osana esivalmistelut ja -suunnittelut, joita kukin am-

matillinen opettaja teki omien opetusvastuuseen kuuluvien tutkinnon osien osalta 

ennen varsinaista suunnittelukokousta. Näin tehostettiin yhteisten kokousten te-

hokkuutta ja asiantuntijuus nousi keskiöön tutkinnon osien suunnittelutyössä. Ke-

hitystyöhön osallistuvilla opettajilla on opetettavat tutkinnon osat jaettu oman kou-

lutustaustan, työkokemuksen sekä ammatillisen erityisosaamisen mukaisesti. Eri 

tutkinnon osia opettavat opettajat saivat tuoda oman osaamisen ja näkökulman 

aktiivisesti ja osallistuvasti mukaan suunnitteluun. Alalla olevien kolmentoista 

opettajan keskimääräinen työhistoria ammattiaineen opettajilla oli keskimäärin liki 

kaksikymmentä vuotta. 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineisto muodostui kahdesta eri aineistosta, uusien perustutkinnon tutkinnon 

osien ammattitaitovaatimuksien sisällön aineistosta sekä kehittämistehtävään 

osallistuvien kyselyn kehitystyön aineistosta. Aineiston sisällön käsittely, analyysi 

sekä luotettavuus tulee reflektiivisten toimijoiden yhteisten neuvottelujen tulok-

sena (Eskola & Suoranta 1998). Tässä kyseissä kehittämistyössä ja tutkimuk-

sessa aineisto tuotettiin osallistujien kesken eli Kainuun ammattiopiston sähkö- 

ja automaatioalan ammattiaineiden opettajien kesken. Kehitystyössä yhdessä 

analysoitiin ja tuotettiin yhteinen tuotos. Aineistona oli sähkö- ja automaatioalan 

ammatillisten opettajien edellisten opetussuunnitelmien muutostöiden ammatillis-

ten vaatimusten tietämys sekä alan ammatillinen ja pedagoginen osaaminen. 

Ammatillisten sähköalan opettajien asiantuntijuus muodostui eri opettajien erilai-

sista koulutustaustoista sekä heidän erilaisista työkokemuksistaan. Myös opetta-

jien eri opetusvelvollisuudet omissa tutkinnon osissa olivat aineistoa, jotka hel-

pottivat kehittämistyön lopputuotosta. Kyselyn aineistona oli kehitystyöhön osal-

listuville opettajille tehty kysely Webropol-kyselyllä. 
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4.3.1 Sisällön analyysi 

 

Tutkinnon osien jakaminen osatehtäviin kuului pääsääntöisesti Kuusamon toimi-

pisteessä kolmelle ammattiaineen opettajalle. Kukin ammattiaineen opettaja suo-

ritti omien opettaviensa tutkinnon osien jakamisen erilaisiin osatehtäviin, joita oli-

vat teoriaopetus, kokeet, testit, kytkennät, harjoitteet tai muut vastaavat. Tutkin-

non osien pilkkominen osatehtäviin alkoi jo vuonna 2018 Kuusamon yksikössä 

kahden ammatillisen opettajan johdolla ja se on jatkunut aina näihin päiviin asti. 

Näiden vajaan kolmen vuoden aikana on suunniteltu ja toteutettu useita sähkö- 

ja automaatioalan kiinteitä oppimisympäristöjä, missä opiskelijat voivat suhteelli-

sen itsenäisesti suorittaa tutkinnon osien osa tehtäviä opettajan ohjauksessa. 

Näitä oppimisympäristöjä kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan koko ajan mää-

rärahojen ja käytettävissä olevien tilojen ja opetusmateriaalien puitteissa. Uusien 

kiinteiden toiminnallisten osatehtävien oppimisympäristöjen tekemiseen kuluu ra-

haa perustamisvaiheessa, mutta pidemmän päälle investoinnit maksavat takaisin 

materiaalin ja tarvikkeiden hävikin pienemisen ansioista. 

 

Lukuvuoden 2021 alussa tutkinnon osien jakaminen pienempiin toiminnallisiin 

osiin oli hyvin pitkällä, mutta teoreettisempien ammatillisten tutkinnon osien ope-

tuksen muuttamisen kehittäminen oli jäänyt vähemmälle. Näitä tutkinnon osia 

ovat mm. tasa- ja vaihtosähkötekniikka. Näiden opetuksen muuttamista toimin-

nallisiin osa kokonaisuuksiin vaatii vielä paljon suunnittelua, toteutusta sekä lait-

teiden ja komponenttien hankkimista. Sitä kautta myös tutkinnon osien jakaminen 

pienempiin kokonaisuuksiin Workseed-ohjelmistoon sekä ohjelmiston käyttämi-

nen opetuksen ja oppilaiden opiskelun hyödyntämisessä on ollut vaihtelevaa. 

Osa opettajista on ottanut ohjelmiston opetuksen tueksi jonkin verran ja osa ei 

ole ollenkaan. Myös opiskelijoiden käyttökokemuksia ohjelmiston käytön suhteen 

on saatu ensimmäisen vuoden ajan seurata ja siinä ilmenneet ongelmat ovatkin 

tulevaisuudessa uuden jatko kehittämisen tulevana aiheena. 

 

Ennen osatehtävien tekemistä annetaan ryhmäkohtaisesti riittävä teoriakoulutus 

ja tehtäviin liittyvät kirjalliset aineistot. Riittävän ryhmäkohtaisen teoria opetuksen 

jälkeen opiskelijat pystyvät omaan tahtiin suorittamaan näitä toiminnallisia osa-
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tehtäviä oppilaitosympäristössä. Osaamisen hankintaa voidaan myös tehdä työs-

säoppimisjaksoilla oikeissa työmaaolosuhteissa tai kesätöissä oppisopimuksilla 

tai koulutussopimuksilla. Ammatillisen opettajan tehtävänä on silloin tunnistaa ja 

tunnustaa ja arvioida kyseinen osaaminen. Kehittämistehtävän tehtävänä oli ke-

hittää myös järjestelmä missä ammattitaitovaatimukset oli jaettu pienempiin osa-

kokonaisuuksiin. Järjestelmän kautta opiskelijat pystyisivät hakea osatehtävien 

tekemiseen tarvittavat ohjeet ja materiaalit, sekä he pystyisivät seuraamaan teh-

tyjä ja tekemättömiä töitä. Osa tehtävien tekeminen ei ole sidottu pelkästään op-

pilaitoksen oppimisympäristöön, vaan osaamista voisi hankkia muissakin oppi-

misympäristöissä, kuten työmailla. 

 

Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen sekä arviointi suoritettaisiin sähköi-

seen alustaan, sekä sillä voitaisiin seurata opintojen etenemistä. Sähköinen 

alusta toimisi myös opettajan työkaluna laadullisen opetuksen varmistamiseksi 

kaikille opiskelijoille. Oppimisalustaksi valikoitui Workseed-ohjelmisto, johon Kai-

nuun ammattiopiston sähköalan opettajat rakensivat tutkinnon osien vaatimusten 

mukaisen kokonaisuuden, joissa huomioitiin Kajaanin ja Kuusamon erot. Eroa-

vaisuuksia on esimerkiksi oppimisympäristöissä, opetusmateriaaleissa, opetus-

välineissä sekä alueiden ammattitaitovaatimuksissa. Kuusamon yksikön tutkin-

non osien opettamisen järjestävät kolme ammatillista opettajaa, joiden tehtävänä 

oli jakaa omien opetuksen vastuulla olevien tutkinnon osat toiminnallisiin koko-

naisuuksiin. 

 

4.3.2 Kyselyn analyysi 

 

Kehitystyön prosessin analysointi sekä tavoitteiden saavuttaminen selvitettiin 

osallistuville opettajille Webropol-kyselyllä. Kehitystyössä oli mukana kolmetoista 

ammatillista sähkö- ja automaatioalan opettajaa. Heistä kaksi opettajaa jäi eläk-

keelle ennen kyselyä, joten kysely lähetettiin yhdelletoista opettajalle. Kyselyyn 

vastasi kahdeksan opettajaa yhdestätoista vastausprosentin ollessa 73 prosent-

tia. Kyselyssä esitettiin yksitoista Likert-tyyppistä tutkimuskysymystä matriisi as-

teikolla, jossa vastaukset annettiin asenne väittämän muodossa. Tässä nelipor-

taisessa asteikossa väittämiin vastattiin täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa 



40 
 
mieltä, täysin eri mieltä sekä täysin eri mieltä. Vastauksista koottiin yhteenveto 

kyselyn analyysiä varten. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tutkinnon osien jakaminen osatehtäviin 

 

Työpajoista saatiin kehitystyön tuloksena uusien tutkinnon perusteiden tutkinnon 

osien sisällöt ja tavoitteet selvitettyä. Tuloksena oli myös tutkinnon osien sisältö-

jen laajuuksien mitoittaminen opetukseen. Kehitystyön tuloksena oli myös tutkin-

non osien jakaminen pienempiin toiminnallisiin osakokonaisuuksiin sekä uusien 

oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteuttaminen. Kehittämistyön tavoitteena oli 

myös löytää tai luoda järjestelmä, mikä tukee ja mahdollistaa itsenäistä opiskelua 

sekä opintojen etenemisen seurantaa. Tähän tarkoitukseen löydettiin sähköinen 

oppimisympäristö Workseed-ohjelmisto. Tähän ohjelmistoon rakennettiin kaikki 

sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinnon 

osien päävalikkojen alle rakennettiin tarkennetut osiot, joissa oli kyseisiin tutkin-

non osien osatehtäviin tarvittavat materiaalit. Näitä materiaaleja olivat erilaiset 

teoriapaketit, kuvat, kaaviot, linkit, verkkotehtävät sekä fyysiset tehtävät, joita 

pystyi tekemään sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristöissä. 

 

Perustutkinnon tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaiset tavoitteet tar-

kennettiin tutkinnon osa osalta työpajoissa. Työpajoissa tarkennetut tutkintojen 

osien sisällöt kirjattiin ylös sekä mitoitettiin tutkinnon osien opetukseen käytettä-

vät ajat. Kuusamon yksikössä tarkennettujen tutkinnon osien käytettävissä ole-

van opetuksen määrän lisäksi valittiin aineen opettajat kolmesta aineen opetta-

jasta. Saadut ja kirjatut ammattitaitovaatimusten mukaiset tutkinnon osien ope-

tusmäärät hyödyntävät työaikasuunnittelijaa seuraavan vuoden työaikasuunnit-

telussa. 

 

5.2 Henkilökohtaisen oppimispolun tehostaminen 

 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomat tavoitteet ja velvoitteet henkilökoh-

taisen oppimispolun tehostamiseen aiheuttaa myös opetuksen muuttamista sekä 

toimintatapojen uudistamista. Oppimispolun tehostamisessa Workseed-ohjelmis-
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tolla sekä sen ominaisuuksilla on tärkeä rooli toiminnallisten osatehtävien teke-

miseen itsenäisesti ja oma-aikaisesti. Omaohjaajan rooli oppilaan oppimispolun 

tehostamisessa kasvaa ja suunnittelu opiskelijan kanssa tulee keskiöön. Amma-

tillisten opintojen suorittaminen omaan tahtiin mahdollistava oppiminen oppimis-

ympäristöineen tulee erittäin tärkeäksi. Henkilökohtaisessa oppimispolussa on 

otettava huomioon aiemmin hankkima osaaminen sekä osaamisen hankkiminen 

myös koulun ulkopuolelta. Henkilökohtaisen oppimispolun pitää myös mahdollis-

taa nopeutettu tai hidastettu oppiminen. Opiskelunopeus riippuu oppijan henkilö-

kohtaisista ominaisuuksista, joissa otetaan huomioon myös erityistä tukea tarvit-

sevat opiskelijat. Oppimispolun pitäisi myös olla opiskelijan itseohjautuvuustaitoja 

kehittävä. 

 

Opettajien pitäisi innovatiivisesti kehittää omaa opetustaan erilaisilla tehtäväko-

konaisuuksilla, joissa olisi myös riittävästi teoriatietoa. Pääpainopiste olisi kuiten-

kin itse tekemisellä, erilaisilla toiminnallisilla tehtävillä, jotka toteutettaisiin oppi-

misympäristöihin rakennettujen kiinteiden asennus- ja mittausharjoitteissa. Kiin-

teissä oppimisympäristöissä saisi itsenäisesti ja ohjatusti kehittää niin käden tai-

toja kuin päättelemiskykyäkin. Omaan tahtiin etenevä opiskelu mahdollistaa 

myös nopeamman mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osien opiskelua. Erityistä 

tukea vaativat opiskelijat vastaavasti voisivat käyttää tarvittaessa enemmän ai-

kaa tutkinnon osien opiskeluun sekä saada enemmän yksilöllistä tukea opetta-

jalta. Opettajan rooli opettajasta enemmänkin ohjaajaksi on olennainen osa tätä 

muutosta. Opettajat pystyvät ohjaamaan yhtäaikaisesti useampia opiskelijoita, 

jotka suorittavat eri tutkinnon osien tehtäviä samaan aikaan samassa tilassa.  

5.3 Opettajien näkemyksiä kehittämistyöstä 

 

Opettajien näkemyksiä kehitystyön toteutuksesta, toimintatavasta sekä tuloksista 

selvitettiin Likert-tyyppisellä Webropol-kyselyllä. Ryhmätyönä tehty kehittämistyö 

koettiin mielekkäänä tapana toimia. Vastaajista valtaosa koki oman mielipiteen 

tulevan kuulluksi kehitystyötä tehdessä. Jokseenkin samaa mieltä oltiin siitä, että 

kehitystyö eteni hyvin sekä se oli hyvin organisoitua. Suurin osa oli sitä mieltä, 

että pystyi hyödyntämään omaa aiempaa opetussuunnitelmatyön kokemusta ke-

hitystyössä. Yksi osallistujista koki olevansa täysin eri mieltä, eli 12,5 prosenttia 

vastaajista. Kyselyn mukaan mediaanina vastauksista oli jokseenkin samaa 
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mieltä siitä, että kehitystyössä avattiin perustutkinnon osat hyvin vastaamaan uu-

sia ammattitaitovaatimuksia. Toiminnallisten työtehtävien lisääminen opetukseen 

olivat kaikkien mielestä tärkeä kehitettävä asia. 

 

Jokseenkin samaa mieltä oltiin opetuksen resurssien jakamisessa osaamispis-

teihin sekä niiden riittävyydestä omien opetettavien tutkinnon osien opetukseen. 

Suurin osa vastaajista oli lisännyt omaan opetukseen toiminnallisia työtehtäviä 

lukuvuoden alkaessa. Yksi vastaajista ei ollut juurikaan lisännyt omaan opetuk-

seen toiminnallisia työtehtäviä. Kyselyssä puolet vastanneista koki, että kehitys-

työn jälkeen ei ollut riittävästi aikaa opetustyön valmisteluun ennen uusien tutkin-

non osien perusteiden voimaan tuloa. Kokonaisuudessaan oltiin samaa mieltä 

siitä, että kehitystyön lopputulos vastasi työn tavoitteita. Kyselyn tarkemmat tu-

lokset on esitetty taulukossa 2. 

  

Taulukko 2. Tutkimuskysely sähkö- ja automaatioalan uusien perustutkinnon 

tutkinnon osien kehitystyöstä talvelta 2020 

 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Jok-
seenkin 

samaa 
mieltä 

Jok-
seen-

kin eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 
Kes-

kiarvo 
Me-
di-

aani 

Ryhmätyönä tehty 
kehitystyö oli miele-

käs tapa työsken-
nellä 

25% 75% 0% 0% 1,8 2 

Kehitystyö eteni hy-
vin ja organisoidusti 25% 37,5% 37,5% 0% 2,1 2 

Minun mielipiteitäni 
otettiin huomioon ke-

hitystyössä 
62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,8 1 

Saimme hyvin avat-
tua perustutkinnon 
tutkinnon osat vas-
taamaan uusia am-

mattitaitovaatimuksia 

25% 62,5% 12,5% 0% 1,9 2 

Pystyin hyödyntä-
mään kehitystyössä 
aiempien ops-muu-

tostöiden kokemusta 

50% 37,5% 0% 12,5% 1,8 1,5 

Pidän tärkeänä ke-
hittää tutkinnon 75% 25% 0% 0% 1,3 1 
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osien opiskelua li-
säämällä toiminnalli-

sia työtehtäviä 
Mitoitimme opetuk-
sen resurssit osaa-

mispisteinä tutkinnon 
osille oikeanmääräi-

sinä 

12,5% 50% 37,5% 0% 2,3 2 

Mitoitetut osaamis-
pisteet riittävät mi-

nun opetettaville tut-
kinnon osille riittä-

västi 

12,5% 75% 12,5% 0% 2 2 

Kehitin omaan ope-
tukseen lisää toimin-

nallisia työtehtäviä 
50% 37,5% 12,5% 0% 1,6 1,5 

Kehitystyön valmis-
tumisen jälkeen mi-

nulla oli riittävästi ai-
kaa valmistella oma 

opetus ennen uusien 
perusteiden voi-

maantuloa 1.8.2020 

12,5% 37,5% 50% 0% 2,4 2,5 

Kokonaisuudessaan 
kehitystyön lopputu-

los vastaa työn ta-
voitteita 

25% 75% 0% 0% 1,8 2 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Kehittämistyön tutkimusmenetelmänä toimintatapa osoittautui toimivaksi tavaksi 

toimia yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kehittämistyön toiminta-

tapa oli hyvin organisoitu. Kehittämiseen osallistuneet ammattiaineiden opettajat 

olivat hyvin motivoituneita sekä toimintatapa koettiin mielekkääksi ja tehokkaaksi 

tavaksi toimia. Ryhmän tuotos eteni toimintatavan spiraalin mukaisesti tuottaen 

valmista tuotosta tehokkaasti koko ajan. Osallistuvat opettajat tunsivat kuulu-

vansa myös samaan yhteisöön, jossa oma näkemys ja osaaminen otettiin huo-

mioon. Yhteiset tavoitteet saavutettiin yhdessä tekemällä sekä haasteet uuden 

kehittämiselle tunnistettiin. Yhteisesti päätettiin myös jatkaa opetuksen kehittä-

mistä toiminnallisiin osakokonaisuuksiin tavoitteena reformin mukaiseen uudistu-

neeseen oppimiseen. Kehitystyöhön varattua aikaa pidettiin aivan liian pienenä 

ja siihen toivottiin koulutuksen järjestäjältä selkeästi enemmän työaikaa varat-

tuna. Kehittämistyön tuloksena myös luotiin pohja uusille ja innovatiivisille tavoille 

opetuksen järjestämiseksi pelkäämättä epäonnistumisia. 

 

Todellisen kehittämistyön sisällyttäminen opinnäytetyön tekemiseen syvensi tie-

tämystä sähkö- ja automaatioalan uusien perusteiden tutkinnon osien ammatti-

taitovaatimuksista. Kirjallisen tuotoksen suoritusvaiheessa syventymistä tutkin-

non osiin lisääntyi vielä entuudestaan. Myös tutkinnon osien opetuksen kehittä-

minen ja muuttaminen toiminnallisiin osatehtäviin lisääntyi työtä tehdessä. Kehit-

tämistyön seurauksena järjestettiin keväällä 2021 tutustumis- ja kehittämismatka 

Kajaanin yksikköön tekniikan- ja liikenteen alan opettajien kesken. Kajaanissa 

tutustuttiin tekniikan- ja liikenteenalan oppimisympäristöihin sekä uudistettuun 

opetuksen järjestämiseen. Uusia toimitapoja ja toimintamalleja esiteltiin avoi-

mesti ja tavoitteeksi tuli kehittää yhdessä yhteneviä hyväksi todettuja tapoja. Tu-

tustumiskäynnillä esiteltiin myös tiettyjen alojen opetuksen viemistä alan yrityk-

siin.  

 

Opetuksen innovatiivisessa muutoksessa ei saa pelätä epäonnistumista, vaan on 

uskallettava kokeilla uusia toimintatapoja ja malleja. Epäonnistuneiden kokeilujen 

jälkeen voi aina palata entiseen, mikäli ne todetaan huonoiksi. Todellisina mitta-
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reina ovat opiskelijat ja se mitenkä he todella oppivat. Varsinaisen opettajan työn-

kuvan muutoksessa ovat opetustyön resurssit pienentyneet ja muut työt lisäänty-

neet. Erilaiset kirjaamiset, niin henkilökohtaistamiseen kuin rahoitukseenkin liitty-

vät asiat, vievät opettajan työajasta varsin paljon aikaa. Opettajalla ja omaohjaa-

jalla on iso merkitys opiskelijan oppimiselle ja opiskelumotivaatiolle. Niihin vaikut-

tavat henkilökohtaisen persoonan lisäksi pedagoginen- ja substanssiosaaminen. 

Myös opettajan aito innostus ja kiinnostus opetettavaan alaan lisää oppimista.  

Opettajalla pitää olla myös hyvät keskustelutaidot eri kohderyhmien kanssa käy-

täviin keskusteluihin. 

 

Toiminnallisten osatehtävien oppimisalustan sähköisten materiaalien käyttämi-

sessä sekä osaamisen kirjaamisessa havaitut ongelmat ja haasteet ovat jatkoke-

hitystyössä ratkaistava tulevaisuudessa. Käytännön ongelmia aiheuttivat kannet-

tavien tietokoneiden tyhjät akut, ladattavissa säilytyskaapeissa olevien koneiden 

latausjohdot eivät yleensä ollut kytkettyinä. Yhteiskäytössä olevia koneita käyttää 

erialojen opiskelijoita, eivätkä koneet ole henkilökohtaisessa käytössä. Myös ko-

neiden käynnistimiseen sekä järjestelmiin kirjautumisiin menevä aika koettiin häi-

ritseväksi ja aikaa vieväksi. Maksuton opiskelu tulee voimaan syksyllä 2021, jol-

loin oppilaitoksessa hankitaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen kannet-

tava tietokone. Henkilökohtainen tietokone poistaa osan havaituista ongelmista. 

 

Opettajan näkökulmasta ongelmia aiheutti kirjaamisten suuri määrä. Ryhmäkoon 

ollessa suuri ei kirjaamiseen päivän aikana ollut juuri mahdollisuutta. Suurin osa 

opettajan ajasta menee opiskelijoiden ohjaamiseen, töiden testaamiseen ja uu-

sien töiden antamiseen. Kirjaamisen hitaus ja kankeus antaa myös aihetta uu-

delle kehityshankkeelle. Eriaikaan aloittavien opiskelijoiden sekä oppisopimuk-

silla olevien opiskelijoiden oppimisessa ei koettu vastaavia haasteita, silloin kuin 

opiskelu ei tapahtunut ryhmän mukana, vaan itsenäisesti omaan aikaan. Yhtei-

sistä kokemuksista mm. Workseed-ohjelmiston käytöstä opintoja tukevana säh-

köisenä oppimisalustana käydään Kainuun ammattiopiston tekniikan- ja liiken-

teen alan toimijoiden kanssa kehityskokous keväällä 2021, missä päätetään jat-

kotoimista ohjelmiston suhteen. 
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Kehitystyöllä oli oman osaamisen kehittämiseen useita erilaisia haasteita, joita 

tukivat hyvin Lapin ammattikorkeakoulun YAMK teknologiaosaamisen johtami-

sen koulutuksen etä- ja lähiopetuksessa annetut kurssit. Kurssien parhaimpina 

anteina olivat monipuoliset ja hyvin rakennetut lähipäivät, sekä useat erilaiset 

pienryhmätyöt, joita tehtiin erilaisissa ryhmissä. Moniammatilliset ryhmätyöt an-

toivat eri alojen erojen takia hyvin monipuoliset ja rikkaat näkökulmat monille eri 

tehtäville. Näitä tietoja ja taitoja on pystytty hyödyntämään tämän opinnäytetyön 

tekemisessä. Opinnäytetyön kehittämistyön tekeminen on ollut varsin haastava 

ja pitkä prosessi ja se on vastannut hyvin tämän todelliseen työelämän kehitys-

työhön. Toivottavasti tämän työn periaatteita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa 

muillakin toisen asteen aloilla ammatillisessa koulutuksessa.  
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7 EETTISYYDEN JA LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

 

Tämän tutkimuksen eettiset periaatteet ja ohjeistukset noudattavat Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan ohjetta 2019. Kaikissa suomen tieteenaloilla ohjaa tutki-

jaa yleiset eettiset periaatteet. Niissä tutkija kunnioittaa tutkittavien ihmisten ih-

misarvoa ja itsemääräämisoikeutta, missä turvataan mm. oikeus yksityisyyteen. 

Tutkija myös kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon 

monimuotoisuutta. Tutkija ei saa tutkimuksessaan tuottaa tutkittavina olleille ih-

misille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai 

haittoja (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019. 7). 

 

Tämän työn toimeksiantosopimuksen on hyväksynyt ja allekirjoittanut Kainuun 

ammattiopiston Kuusamon toimipisteen koulutusjohtaja Anne Koski-Heikkinen. 

Kehitystyöhön osallistuneet Kainuun ammattiopiston sähkö- ja automaatioalan 

opettajat ovat vapaaehtoisesti osallistuneet kehitystyön toteutuksesta, toiminta-

tavasta sekä tuloksista tehtyyn kyselyyn ja heillä on ollut oikeus kieltäytyä siitä. 

Kysely on tehty nimettömänä, eikä vastaajien yksilöllisyyttä voida todeta. Kehit-

tämistyön luotettavuuden arviointina on pidetty kehitystyöhön osallistuvien 

sähkö- ja automaatioalan ammatillisten opettajien aktiivista osallistumista kehit-

tämiskokouksissa koko prosessin ajan. Kehittämistyön tuloksena syntynyt lop-

putulos vastaa kehittämistyön tavoitteita ja päämäärää.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkinnonosat 

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tut-

kinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, joiden laajuus on 145 osaamis-

pistettä ja yhteisistä tutkinnon osista, joiden laajuus on 35 osaamispistettä. 

(Https://eperusteet.opintopolku.fi/.) 

Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 75 osaamispistettä ja valinnaisia 70 

osaamispistettä. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sisältää tutkintonimik-

keet sähköasentaja tai automaatioasentaja. (Https://eperusteet.opintopolku.fi/.) 

Kainuun ammattiopiston Kuusamon yksikössä valmistuu vain sähköasentajia, 

joten 30 osaamispisteen pakollisten tutkinnon osien ja 70 osaamispisteen valin-

naisten tutkinnon osien lisäksi opiskellaan 45 osaamispisteen sähköasentajan 

tutkinnon osat. Näitä ovat pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp) joi-

den ammattitaitovaatimukset ovat seuraavat: 

Opiskelija valmistautuu pien- ja pienoisjännitesähköasennuksiin 

• noudattaa sähköasennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunni-

telmia (1247) 

• tulkitsee sähkönjakelujärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa 

dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1246) 

• varmistaa sähköasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materi-

aalit sekä varmistaa niiden kunnon (1245) 

• arvioi sähköasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1244) 

• suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ym-

päristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1243) 

• mitoittaa asennuskohteen kaapeloinnin liittymispisteestä alkaen siten, 

että se täyttää suojaukselle asetetut vaatimukset (1242) 

Opiskelija tekee pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 

• käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmene-

telmiä ja materiaaleja (1241) 

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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• tekee pien- ja pienoisjännitesähköasennukset voimassa olevien säädös-

ten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten 

mukaan (1240) 

• tekee pienjännitteisen jakeluverkon asennukset voimassa olevien sää-

dösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaati-

musten mukaan (1239) 

• toteuttaa viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien rasioinnin, johdotuksen ja 

pistorasioiden kytkennät (1238) 

• toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1237) 

• tekee kiinteistön sähköasennukset (lämmitys, valaistus, pistorasiat, kytki-

met) (1236) 

• tekee eri käynnistys- ja ohjaustavoilla toteutettujen sähkömoottoreiden 

ohjaus- ja päävirtakytkennät sekä suojalaitteiden virityksen (1235) 

• rakentaa johtotiet (1234) 

• asentaa erilaiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit (1233) 

• kytkee ryhmäjohdot keskukseen (1232) 

• tekee keskusasennukset, liittymisjohtoasennukset ja kytkee suojalait-

teet (1231) 

• tekee laiteasennukset ja suorittaa niiden käyttöönoton (1230) 

• tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1229) 

• tekee vianhakua hyödyntäen asennukseen liittyviä dokumentteja ja mitta-

laitteita sekä osaa tulkita saatuja mittaustuloksia (1228) 

• tekee järjestelmien ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikan-

taa ja korjaa yleisimmin esiintyviä vikoja (1227) 

• tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mit-

taustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perus-

teella (1226) 

Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 

• tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1225) 

• tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laa-

dukkaasti tehty (1224) 

• huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennus-

töissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1223) 
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• tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia, 

sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaa-

tion (1222) 

• tekee tarvittavat muutokset virtapiirikaavioihin ja dokumentteihin (1221) 

• opastaa asiakasta laitteiden käytössä (1220) 

Pakollisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sähkö- ja automaatioalalla 

toimiminen (30 osp) ovat: 

Opiskelija työskentelee turvallisesti sähkö- ja automaatioalan työmaalla 

• liikkuu ja toimii turvallisesti asennusympäristössä erilaiset vaaratekijät 

tunnistaen ja huomioiden (1278) 

• arvioi työhönsä liittyviä työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan 

puutteista (1277) 

• osaa auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen 

sattuessa (1276) 

• tekee tulitöitä ja ehkäisee ennalta tulityöonnettomuuksien syntymi-

sen (1275) 

• varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja päte-

vyydet (1274) 

• selvittää työmaan turvallisuusvastuuhierarkian, noudattaa sovittuja turval-

lisuussääntöjä ja -ohjeita (1273) 

• käyttää turvallisesti ja huoltaa työssään tarvitsemiaan työvälineitä ja mit-

tauslaitteita (1272) 

• huolehtii turvallisista ja ergonomisista työtavoista (1271) 

• suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ym-

päristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1270) 

Opiskelija hyödyntää sähkötekniikan perusteita työtehtävissään 

• tuntee sähköiset perussuureet ja niiden riippuvuussuhteet (1269) 

• tekee sähköisin perussuureisiin liittyviä kytkentöjä, laskutoimituksia ja 

mittauksia (1268) 

• tulkitsee mittauksien perusteella erilaisten komponenttien ja kytkentöjen 

vaikutusta tasa- ja vaihtosähköpiirien toimintaan (1267) 
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• mittaa analogisiin ja digitaalisiin kytkentöihin liittyvien signaaleja mittalait-

teilla sekä arvioi saamiaan mittaustuloksia (1266) 

Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatioalalla tarvittavia materiaaleja, kom-

ponentteja ja menetelmiä 

• varmistaa sähkö- ja automaatioalan asennuksissa tarvittavat työvälineet, 

suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1265) 

• valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää 

niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita (1264) 

• liittää ja kiinnittää eri materiaaleista tehtyjä kappaleita toisiinsa erilaisia 

tekniikoita käyttäen sekä tekee läpivientejä eri materiaaleihin (1263) 

• varmistaa työkohteen jännitteettömyyden (1262) 

• tekee pienjännitesähköasennukset ryhmäjohtotasolla voimassa olevien 

säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaati-

musten mukaan (1261) 

• huomioi työssään erilaiset kiinteistöautomaatioratkaisut (1260) 

• huomioi työssään sähkölaitteiden kotelointiluokat (1259) 

• käsittelee oikein ja asentaa erilaisia sähkö- ja tiedonsiirtokaape-

leita (1258) 

• tulkitsee ja laatii sähkö- ja automaatioalan työssä tarvittavia dokument-

teja ja tarvikelistoja (1257) 

• tulkitsee mittaamalla komponenttien ja laitteiden toimintaa (1256) 

• tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laa-

dukkaasti tehty (1255) 

• huoltaa ja korjaa sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita (1254) 

• tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia 

sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaa-

tion (1253) 

• tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1252) 

Opiskelija työskentelee yhteistyössä asiakkaan ja työkohteen muiden toimijoi-

den kanssa 

• käyttää työtehtävissään sähkö- ja automaatioalan ammattisanas-

toa (1251) 
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• huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennus-

töissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1250) 

• tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1249) 

• toimii työn eri vaiheissa pitkäaikaisia asiakassuhteita edistäen (1248) 

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 70 osaamispistettä. Opiskelijat valitse-

vat seuraavista tutkinnon osista yhteensä 70 osaamispisteen edestä valinnaisia 

tutkinnon osia, joita ovat kappaletavara-automaatioasennukset (45 osp), raken-

nusautomaatioasennukset (45 osp), prosessiautomaatioasennukset (45 osp), 

sähköverkkoasennukset (45 osp), sähkökäyttöjen asennukset (25 osp), teolli-

suusrobotin asennus ja käyttö (25 osp), pneumatiikka-asennukset (25 osp), 

hydrauliikka-asennukset (25 osp), palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuk-

set (25 osp), aurinkosähköjärjestelmä-asennukset (25 osp), tietoverkkokaape-

loinnit (25 osp), yritystoiminnan suunnittelu (15 osp), työpaikkaohjaajaksi val-

mentautuminen (5 osp), yrityksessä toimiminen (15 osp) sekä huippuosaajana 

toimiminen (15 osp). ( Https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/re-

formi/tutkinnonosat/6816836.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/tutkinnonosat/6816836
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/tutkinnonosat/6816836
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LIITE 2. Ammatilliset tutkinnon osat 

 

• AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP 

• PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 30 OSP 

 

o Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp 

o Ammattiosaamisennäyttö 

 

o TASASÄHKÖTEKNIIKKA  5 Osp 

 

▪ Sähkön perussuureet 

▪ Ohmin laki 

▪ Sähköenergia, Työ ja Teho 

▪ Perussuureiden mittaaminen: Jännite, Virta, Resistanssi (sis. 

Kytkentäkokeet)  

▪ Virtapiirikytkennät: Sarja, rinnan – ja sekakytkentä  

▪ Sähkölähteet ja niiden kytkennät 

▪ Sähköstatiikka ja Kondensaattori RC- piiri 

▪ Kokoaaltotasasuuntaus- kytkentäharjoitus  

▪ Jännitteen vakavointipiiri- kytkentäharjoitus 

 

o VAIHTOSÄHKÖTEKNIIKKA 8 Osp 

 

▪ Vaihtosähkön peruskäsitteet 

• Mittauskoe 1. Vaihtosähkön suureiden mittaus Oskil-

loskoopilla 

▪ Vaihtosähköpiirit 

• Vastus, Kondensaattori ja Kela vaihtosähköpiirissä 

• Laskuharjoitukset työkirjasta ja osoitinpiirros 

• Vastus ja Kela sarjassa 

• Laskuharjoitukset työkirjasta, osoitinpiirros 

• Vastus ja Kondensaattori sarjassa 

• Laskuharjoitukset työkirjasta, osoitinpiirros 
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• RLC - SARJAKYTKENTÄ, osoitinpiirros, Sarjareso-

nanssi 

• TEORIAKOE 1. Vaihtosähköpiirien sarjakytkentä 

• Vastus ja Kela Rinnan, osoitinpiirros,  

• RLC - RINNANKYTKENTÄ, osoitinpiirros, Rinnakkaisre-

sonanssi 

• TEORIAKOE 2. Vaihtosähköpiirien rinnankytkentä 

• Vaihtosähköpiirien Tehosuureet 

• Vaihtosähkön Energia- ja Työ 

 

o Sähkötyöturvallisuus 3 osp 

 

▪ Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus 1 osp 

▪ Hätäensiapukoulutus, 0,5 sop 

▪ Tulityökorttikoulutus, 0,5 osp 

▪ Työturvallisuuskorttikoulutus, 0,5 osp  

▪ Työkohteen jännitteettömyys 0,5 osp 

 

 

o Sähköasennus 14 osp 

 

▪ Sähköalan työkalut ja suojavälineet 

▪ Kiinnitystekniikat (3 osp) 

• Rakennussirkkelin käyttö 

• Rakennustelineiden kasaus 

• sirkkeli- ja kipsilevytyö 

• MIG/MAG -hitsaustyö 

• Puikkohitsaustyö 

• Läpiviennit 

▪ Sähkölaitteiden korjaus 

▪ Jatkojohdot 

• 1-vaiheinen jatkojohto 

• 3-vaiheinen jatkojohto 

• Valaisinpistotulppa 
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▪ Perusvalaistuskytkennät 

• Kaapeleiden, rasioiden ja pintakalusteiden asennus 

o MMJ-kaapelit 

o Asennuskorkeudet 

o Kaapeleiden kiinnittäminen, kiinnitysvälit 

o Liittimet ja liitokset 

• 1-kytkentä 

• 5-kytkentä 

• 6-kytkentä 

• 7-kytkentä 

• Pistorasian lisääminen valaistuskytkentöihin 

▪ Standardit ja säädökset ryhmäjohtotasolla 

▪ Kotelointiluokat 

▪ Asennuskorkeudet 

▪ Sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit 

• Pienoisjännite kaapelit 

• Tieto- ja antenniverkot, 1 osp  

o piirrosmerkit, kaapelit, rasiat, tähtiverkon periaate 

o Työasemakaapelin teko ja mittaus paritesterillä 

o Antennikaapelin teko ja mittaus jännitteenkoetti-

mella 

▪ Sähkötarvikkeet/sähkönumerot 

▪ Käyttöönottotarkistukset, suppea 

• Aistinvaraiset ja mittaamalla todetut tarkastukset 

• Laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät 

▪ Dokumentit (2 osp) 

• Käsinpiirtäminen 1 

• CADS metallipiirustus 1 

• CADS metallipiirustus 2 

• CADS rakennuksen pohjapiirustus 1 

• Rakennuspiirustukset lukuharjoitus 1 

• Rakennuspiirustukset lukuharjoitus 2 

• Excel –harjoitus (laskupohja, tarvikelista) 
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• SÄHKÖASENTAJA (pakollinen tutkinnon osa) 45 OSP 

o Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp 

o Ammattiosaamisennäyttö 

o Työssäoppimisjakso 1 (8 vkoa – 12 osp) 

 

o Sähkölaitteiden korjaus ja huolto 2 osp 

▪ Sähkölaitekorjaajan opas 

▪ Elektroniikan komponentit ja juotokset 

 

o Verkostoasennus 2 osp 

▪ Jakeluverkostoasennuksen ryhmätyö 

▪ Tutustuminen jakeluverkkoyhtiön toimintaan 

 

o Kiinteistöjen sähköasennus 22 osp 

o  

▪ Valaistus asennukset (4 osp) 

• Painonappiohjaus kontaktorilla 

• Painonappiohjaus sysäysreleellä 

• Porrasvaloautomaattikytkentä 

• Hämäräkytkinohjauskytkentä 

• Liiketunnistinohjauskytkentä 

• Pistorasia asennukset 

• Uppoasennus harjoitus 

• Sulakkeet ja niiden komponentit 

 

▪ Sähkölämmittimet (2 osp) 

• Teoria sähkölämmitys 

• Teoriakoe 

• Käytännön kytkennät harjoitustyöt 

 

▪ Laiteasennukset (1 osp) 

• Kiukaan asennus 

• Lieden asennus 
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• Lämminvesivaraajan asennus 

• Iv-laitteen asennus 

• Ovikelloasennus 

 

▪ Johtotiet (1 osp) 

• Lista-asennukset 

• Kaapelikouruasennukset 

• Valaisinkiskoasennukset 

• Kaapelihyllyasennukset 

 

▪ Ryhmäkeskukset (2 osp) 

• Teoria 

• Teoriakoe 

• Ryhmien kytkeminen ryhmäkeskukseen 

 

▪ Käyttöönottotarkistukset, laaja (2 osp) 

• Teoria käyttöönottotarkastukset 

• Teoriakoe 

• Aistinvaraiset tarkistukset 

• Jännitteettömät mittaukset 

• Jännitteelliset mittaukset 

• Käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

• Käyttöönottotarkastussimulaattorin mittaukset 

 

▪ Potentiaalitasaus ja maadoitukset (1 osp) 

• Päämaadoituselektrodi 

• Päämaadoituspotentiaalikisko 

• Kiinteistöjen maadoitukset 

 

▪ Sähköstandardit (2 osp) 

 

• Pien ja pienoisjänniteasennukset 
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▪ Kaapeleiden mitoitus   (2 osp) 

• Liittymiskaapelin ja ryhmäjohtojen mitoitus 

• Liittymiskaapelin asennus maahan 

• Maadoituselektrodin asentaminen 

• Mittauskeskuksen asentaminen ja käyttöönotto 

 

▪ Sähköpiirustukset (6 osp) 

• CADS rakennuspohja 2, 2 osp 

• CADS asemapiirustus, 1 osp 

• CADS pientalon sähkösuunnittelu ja piirrosmerkit 3 osp 

 

 

o Sähkömoottorit 6 osp 

▪ Sähkömoottorit teoria 

▪ Sähkömoottorit teoriakoe 

▪ Pää- ja ohjausvirtapiirit 

▪ Moottoreiden käynnistys- ja ohjaustavat 

• Moottorin suorakäynnistys 1-kytkimellä 

• Moottorin käynnistys painonapeilla 

• Suunnanvaihtokytkentä 

• Tähti-kolmiokäynnistinkytkentä 

• 2-nopeuksinenkytkentä 

• 3-vaiheisen moottorin muuttaminen 1-vaiheiseksi 

 

 

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 OSP 

o Rakennusautomaatioasennukset 45 osp 

o Ammattiosaamisennäyttö 

o Työssäoppimisjakso 2 (10vkoa 16 osp) 

 

▪ Automaatiotekniikat, 10 osp 

• Pneumatiikan teoria 

• Pneumatiikan harjoitussarjan kytkennät 

• Kahden sylinterin ilmaohjauskytkennät 
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• Kahden sylinterin ohjauksen CADS-piirustus 

• Ohjelmoitavien logiikkojen teoria 

• Ohjelmoitavan logiikan alustan kytkentäharjoitus 

• Logiikan ohjelmointiharjoitus, puristin 

• Logiikan ohjelmointiharjoitus, porrasvalot 

• Logiikan ohjelmointiharjoitus, parkkihalli 

• Automaatioprojekti 

• Lähestymiskytkimet ja anturit 

• Säätöpiirin rakentaminen 

 

 

▪ Tietojärjestelmien asennukset, 6 osp 

• Pientalon antennijärjestelmät, teoria 

• Antenniverkon piirrosmerkit 

• Tv ja radiokanavien haku 

• Pientalon antennijärjestelmän kytkentä ja mittaus 

• Tietoverkko, teoria 

• Tietoverkon kytkeminen ja mittaus 

• Hälytysjärjestelmät teoria 

• Hälytysjärjestelmän kytkentä 

• Paloilmoitinjärjestelmä teoria 

• Paloilmoitinjärjestelmän kytkentä 

 

▪ LVI-järjestelmät, 8 osp 

• LVI-järjestelmät, teoria 

• LVI-järjestelmän piirustukset ja piirrosmerkit 

• Omakotitalon IV-koneen kytkentä ja käyttö 

• Rivitalon IV-koneen kytkentä ja käyttö 

• Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän säätölaitteiden 

kytkentä 

• Vesipumpun ja painekytkimen kytkentä 

• Kaukolämpöjärjestelmät 

 

▪ Kiinteistöautomaatiojärjestelmät, 5 osp 
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• Kiinteistöautomaatio, teoria 

• Kotiautomaatiojärjestelmän kytkentä (Fonel) 

• Vapaasti ohjattavan keskuksen kytkentä ja ohjelmointi 

(Ouflex) 

• IV-koneen VAK-ohjauksen kytkentä ja ohjelmointi 

(Ouflex) 

 

o Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp 

o Ammattiosaamisennäyttö 

o Työssäoppimisjakso (5vko 8 osp) 

 

▪ Moottori- ja taajuusmuuttajakäyttöjen asennukset 12 osp 

• Pehmytkäynnistinkytkentä 

• Taajuusmuuttaja 1 kytkentä 

• Taajuusmuuttaja 2 kytkentä 

• Taajuusmuuttaja 3 kytkentä 

• Taajuusmuuttaja 4 kytkentä 

 

▪ Moottoreiden kuntotarkastus, huolto ja vianetsintä 5 osp 

• Sähkömoottoreiden kuntotarkastus ja huolto 

• Sähkömoottoreiden vianhaku, mittaukset ja korjaus 

 

 


