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TIIVISTELMÄ  
 

Omnian ammattiopistossa alkaa uutena koulutuksena toisen asteen perus-
tutkintoon johtava automyyjän koulutusohjelma syksyllä 2014. Tarve tä-
män koulutuksen kehittämiseen on opetushallituksen teettämän arvioinnin 
pohjalta ajankohtainen haaste. Tutkimus palvelee autoalan perustutkintoon 
tähtäävän automyyjän koulutusohjelman opetussuunnitelman kehittelyä. 
Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää automyyjän osaamis-
profiili. Toisena tavoitteena on selvittää, miten automyyjän koulutusta tu-
lisi kehittää, jotta tulevaisuudessa vaadittava kompetenssi saavutetaan. 
Kolmantena tavoitteena on saada selville, minkälainen oppimisympäristö 
tukee parhaiten oppimista automyyjän koulutuksessa. 

Tutkimus ankkuroituu vahvasti autoalan yleiseen kehitykseen ja tulevai-
suuden haasteisiin sekä teoreettiseen kirjallisuuteen. Teoreettisessa viite-
kehyksessä korostuu ammatillista osaamista jäsentävä kompetenssimalli 
sekä teoreettisen ymmärryksen ulottaminen tekijöihin, jotka määrittävät 
ammatillisen kompetenssin kehittymistä.  

Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen empiirinen aineisto on kerätty teema-
haastatteluin. Haastattelujen teema-alueet on johdettu esihaastattelujen 
pohjalta. Esihaastatteluaineisto on kerätty ammatillisen oppilaitoksen au-
toalan koulutuspäälliköiltä ja opettajilta, jotka edustavat automyyjän kou-
lutusohjelmaa. Laajempi haastatteluaineisto on koottu pääkaupunkiseudun 
automyyjäopiskelijoilta, automyyjiltä, yhdeltä autoalan asiantuntijalta sekä 
yhdeltä opetushallituksen asiantuntijalta.  

Tutkimustulokset osoittavat, että automyyjän osaamisprofiilissa korostuvat 
sosiaalinen ja psykologinen osaaminen. Autotekniikan osaamisen tarve 
painottuu tuotetuntemukseen. Koulutuksen kehittämisen keskeiseksi haas-
teeksi nousee kielten opetuksen tehostaminen, myyntitekniikan lisääminen 
sekä tarve eri oppiaineiden integrointiin. Verkko- ja työssäop-
pimisympäristön uudelleen järjestäminen ja kehittäminen koetaan tärkeik-
si.  Myös automyyjän monialaosaaminen korostuu tutkimustuloksissa.  

Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään automyyjän koulutusohjel-
man opetussuunnitelman laadinnassa. Osa tuloksista on hyödynnettävissä 
myös Omnian autoalan muihin koulutusohjelmiin. Autoalan nopea muut-
tuminen vaatii jatkossakin osaamistarpeiden selvittämistä koulutuksen 
suunnittelun pohjaksi. Tutkimuksen tuloksia tullaan arvioimaan sekä val-
mistuvien opiskelijoiden että heidän työpaikkaohjaajiensa toimesta. 
 

Avainsanat automyyjä, autoala, osaaminen, opetussuunnitelma, Omnia 
Sivut 64 s. + liitteet 24s. 



 
 

 
 

 ABSTRACT 
 
VISAMÄKI 

Strategic leadership of technology 
 
Author   Kenneth Nordström Year 2014 
 
Subject of Master’s thesis The know-how of a car dealer and its develop-
   ment 
 
ABSTRACT 

In autumn 2014 a new degree program is beginning in Omnia, leading to the upper sec-
ondary vocational car dealer program. The need for the development of this degree pro-
gram is a current challenge according to the evaluation conducted by the board of edu-
cation. The research serves the development of the curriculum of the car dealer program 
which aims for the automobile sector vocational program. The first objective is to find 
out the competence profile of a car dealer. The second objective is to find out how the 
car dealer program could be developed, in order to achieve the required competence in 
the future. The third objective is to find out what kind of environment would best sup-
port the learning in the car dealer program. 

 The research is based on the general development and the future challenges, as well as 
on theoretical literature of the automobile sector. In the theoretical framework the com-
petency model structuring professional competence is highlighted, as well as the exten-
sion of theoretical understanding to factors which determine the development of the 
professional competence. 

The research was conducted using qualitative research methods and its empirical data 
has been gathered through interviews. The themes of the interviews have been derived 
based on preliminary interviews. The preliminary interview material has been gathered 
from the education executive and teachers of the vocational school who represent the 
car dealer program. A broader interview material has been gathered from students in the 
car dealer program studying in the Helsinki metropolitan area. In addition, material has 
been gathered from car dealers, from a specialist from the automobile sector, as well as 
from a specialist from the board of education. 

The research shows that in the competence profile of a car dealer the social and psycho-
logical know-how is significant. The focus of the know-how in car technology is based 
on product knowledge. The main challenge of the development of education is the in-
vesting in the teaching of languages, increasing selling techniques, as well as the need 
for integration of different subjects. The re-organizing of the development of the e-
learning environment and the learning at work environment are seen as important. In 
addition, the diversified expertise of a car dealer is highlighted in the results of the re-
search. 

The results of the research will be utilized in the preparation of the curriculum for the 
car dealer program. A part of the results may be used also for other degree programs in 
the automobile sector in Omnia.  The rapid changing of the automobile sector requires 
the clarification of skills needed for the planning of the degree program in the future. 
The results of the research will be evaluated by graduating students, as well as by their 
supervisors at their workplace. 

Keywords car dealer, automobile sector, know-how, curriculum, Omnia  
Pages 65 p. + appendices 24 p. 
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1 

1 JOHDANTO 

Omnian ammattiopisto on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2006. 
Ammattiopisto on suurin Omnian tulosyksiköistä ja siellä opiskelee hie-
man yli 5000 opiskelijaa. Omnian ammattiopiston tehtävä on ammatillisen 
toisen asteen koulutuksen järjestäminen. Tavoitteena on koulutuksen kaut-
ta työllistyminen tai jatko-opintoihin siirtyminen. Toimintaa on ohjannut 
vuodesta 2013 lukien erityisesti nuorten koulutustakuun toteuttaminen. 
Omniassa alkaa syksyllä 2014 uutena autoalan koulutusohjelmana auto-
myyjän koulutus. (opetus- ja kulttuuriministeriö.) 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sivistystoimista vastaavat apu-
laiskaupunginjohtajat jättivät vuoden 2013 alussa opetusministeri Jukka 
Gustafssonille yhteisen kannanoton pääkaupunkiseudun ammatillisen kou-
lutuksen opiskelupaikkojen lisäämiseksi. Kannanoton mukaan Helsinkiin 
tarvitaan vuoden alusta voimaan tulleen nuorten koulutustakuun toteutta-
miseksi 500 lisäpaikkaa ja alle 29-vuotiaille suunnatun yhteiskuntatakuun 
toteutumiseen vielä 1 000 paikkaa eli yhteensä1500 koulutuspaikkaa lisää. 
Espoossa nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteutumiseksi tarvitaan 405 lisä-
paikkaa ja Vantaalla 200 paikkaa. Koulutuspaikkojen lisäämisellä pyritään 
pienentämään huolestuneesti kasvavia nuorisotyöttömyyden lukuja.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammattiopisto Omnialle 608 uutta 
aloituspaikkaa. Erityisesti painetta oli tekniikan alan opiskelupaikkojen li-
säämiselle. Tämän takia Omnian johtoryhmä päätti perustaa kolme uutta 
linjaa nimenomaan tekniikan alalle. Yksi näistä on autoalan perustutkin-
toon kuuluva automyynnin koulutusohjelma. 

Tutkmuksen tavoitteena on selvittää, mikä on automyyjän osaamisprofiili 
ja miten automyyjän osaamista tulisi kehittää koulutuksen aikana. 
Tutkimus ankkuroidaan opetushallituksen Auto-, kuljetus- ja ilmailualan 
koulutuksen laaadullinen ennekointiraporttiin (2013).Autoalan 
muutosnopeus antaa suuria haasteita alan koulutukselle. On tärkeätä 
pohtia, minkälaista opetuksen pitäisi olla, jotta se palvelee opiskelijaa ja 
työelämää jatkossakin? Varsinkin autonmyynti on Euroopan tasolla 
murrostilassa. Kilpailu automerkkien välillä on kovaa. Tämä vaatii 
automyyjältä entistä parempaa ammattitaitoa ja luovuutta.  

Tutkimus palvelee automyyjän koulutuksen opetussuunnitelman uudista-
mista. Tämän tutkimuksen jatkokehittäminen tulee olemaan opetussuun-
nitelman kirjoittaminen Omnian ammattiopiston automyyjän koulutusoh-
jelmaa varten.  

Tutkimus on rajattu toisen asteen autoalan perustutkinnon automyyjän 
koulutusohjelman opetussuunniteman valmisteluun. Opetushallituksen 
raporttista (2013) analysoidaan vain automyyntiä koskevia tuloksia.   
Tutkimuksen tilaaja on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.  

Opetussuunnitelman suunnittelun lähtökohtana on sen käytännöllisyys. 
Hyvin tehty opetussuunnitelma toimii opettajan ja opiskelijan päivittäisenä 
työkaluna. Ammatillisessa koulutuksessa hyvän opetussuunnitelman tun-
nusmerkkeihin kuuluu myös työelämälähtöisyys. Valitettavan usein näkee 
opetussuunnitelmia, jotka on kopioitu ja hieman muokattu alan valtakun-
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laativat alakohtaiset projektiryhmät, jotka koostuvat työmarkkinajärjestö-
jen, sekä eri sidosryhmien ja oppilaitosten edustajista. Näillä kaikilla osa-
puolilla on mahdollisuus seurata ja antaa palautetta työn eri vaiheista ope-
tushallituksen internet-sivuilla. Työskentelyn avoimuudella pyritään sii-
hen, että opetussuunnitelman perusteet olisivat tarkoituksenmukaisia ope-
tuksen- ja työelämän kannalta. 

Koulutusohjelman opetussuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki oppilaitoksen 
tarjoamat opinnot. Opetussuunnitelmassa tulee olla yhteinen osa ja tut-
kintokohtainen osa. Opetussuunnitelman tulee olla sellainen, että opiske-
lija voi käyttää sitä työkaluna opinnoissaan sekä tulevaisuuden suunnitte-
lussaan. (Hätönen 2001, 18 – 22.)  

Opetussuunnitelma on keskeisessä asemassa, kun puhutaan koulutuksen ja 
ohjauksen ohjekirjasta. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen laatimaan 
oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman opetushallituksen valtakuunalisia 
tutkintoperusteita noudattaen. Opetussuunnitelman laadinta on vaativaa ja 
se pitää tehdä järjestelmällisesti ja laadukkaasti. Opetussuunnitelma on 
hyvin tehtynä yhteisöllinen oppimisprosessi. (Hätönen 2006, 5.)  

Opetussuunnitelman avulla ohjataan koulutusohjelman opetusprosessia. 
Opetussuunnitelma ei kuitenkaan saa olla ulkoa tullut pakote, vaan ope-
tusta toteuttajien tuotos. Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huo-
mioon mm. koulutustarpeen määrittely, koulutuksen kesto, koulutuspaikka 
ja oppilasvalintaa koskevat asiat.   

Opetussuunnitelmalla on useita tehtäviä: 

 Opetussuunnitelma ohjaa opettajien jokapäiväistä opetustyötä. Se 
auttaa opettajia reflektoimaan, keskustelemaan ja kehittämään 
opetusta oikeaan suuntaan.  

 Opetussuunnitelman tulee yhtenäistää opetusta. 

 Opetussuunnitelmaan tulisi olla mahdollisuus kytkeä rinnakkaisia 
koulutusosuuksia. Hyvällä opetussuunnitelmalla päämääränä on 
ajatus täydellisestä oppimisesta. 

 Yksityökohtaista opetussuunnitelmaa voidaan arvioida ja kehittää 
jatkuvasti. Klassinen lausehan kuuluu: opetussuunnitelma ei ole 
koskaan valmis. 

 Opetussuunnitelma luotsaa opettajia ja oppilaita oppimisproses-
sissa. Oppilaiden tulisi saada kokonaisvaltainen käsitys opinnoista 
jo opintojen alussa. 

 Opetussuunnitelma toimii runkona opettajien yksityiskohtaisessa 
kurssisuunnitelmassa.  

 Opetussuunnitelma pitää opettajan opetuksen aisoissa. Tämä estää 
opetuksen liallisen rönsyilyn pois opetussuunnitelmasta. (Engen-
ström 1987, 148 – 149.)  

Opetussuunnitelma koostuu sekä yhteisestä osasta että yksityiskohtaisesta 
osasta. Hätösen (2006, 32) mukaan yleiseen osaan tulee sisältyä ainakin 
seuraavat osat: 

 keskeiset arvot ja toiminnan kehittämisstrategiat sekä suunnitelma 
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opetukseen liittyvistä yhteisöllisyydestä sekä vahvistavasta menet-
telystä, joka tarjoaa mahdollisuudet arvopohdintaan ja kult-
tuuriperintöön perehtymiseen, 

 koulutukselle asetetut tehtävät, tavoitteet sekä toimenpiteet näiden 
saavuttamiseen, 

 suunnitelmat ja toimintatavat tutkinnon osan tai osien suorittami-
seksi sekä opiskelijoiden mahdollisuudet täydentää opintojaan ja 
suorittaa koko tutkinto, 

 henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laadintaperiaatteet, 

 opiskelijan itsearvioinnin suunnitelma, 

 koulutuksen järjestäminen peruskoulutuksena ja näyttötutkintona, 

 osaamisen tunnistamisen käytännön periaatteet, 

 opinto-ohjaukseen liittyvien tukipalveluiden järjestäminen, 

 Työssäoppimisen järjestämisen periaatteet ja menettelytavat, 

 suunnitelma opiskelijahuollon järjestämisestä sekä opiskelijoiden 
ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin sekä turvallisuuden kehittämi-
sestä, 

 ammatillinen erityisopetus (henkilökohtainen opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma, HOJKS), 

 maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus (koskien, 
maahanmuuttajia, saamenkielisiä, romaneja, viittomakielien ope-
tusta, kieltenopetuksen järjestelyjä, äidinkieltä, toista kotimaista 
kieltä sekä vieraan kielen opetusta), 

 kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten painotusten pe-
riaatteet, 

 kodin ja oppilaitoksen yhteistyö, 

 henkilöstön ammattitaidon kehittämisen suunnitelma ja tavoitteet, 
toteutus ja menetelmät, joilla kehitystä seurataan ja arvioidaan, 

 tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa perus-
koulutuksessa, 

 opetuksen järjestämisen periaatteet sekä 

 henkilöstön kehittämissuunnitelma.  

Opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan runkona on opetushallituksen 
laatimat opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman tutkintokoh-
taisessa osassa määritellään alakohtaisesti seuraavat asiat:  

 opetuksen järjestämistapa (lähiopetus, työssoppiminen, etäopetus, 
monimuoto-opetus), 

 opintojen jaksotus: opintojaksot, työssäoppiminen, projektit ja 
muista opiskeluun liittyvistä kokonaisuuksista, 

 yhteisten opintojen ja ammatillisten opintokokonaisuuksien tavoit-
teet, arvokriteerit sekä opintojen eteneminen, 
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erikoistuneita henkilöitä. Alueelliset ja kansainväliset työpaikkanäkemyk-
set tulee huomioida tarkasti opetussuunnitelman laadinnassa. (Helakorpi 
2010, 149.)    

Opetussuunnitelman laadintaprosessi voidaan tiivistää seuraavasti: 

1) Määritellään koulutuksen avulla tuotettava pätevyys sekä koulutettavien 
valintamenetelmät ja perusteet. 

2) Määritellään opetuksen sisältö ja oppiainejako. 

3) Laaditaan yleiskuva opetuksen periaatteista ja määritellään organisaa-
tiomuoto. 

4) Laaditaan opetuksen tavoitteet sekä orientaatioperusta.  

5) Laaditaan orientaatioperusteista taulukko, josta käy ilmi kunkin aiheko-
konaisuuden päätehtävä osana koko koulutusta. 

6) Määritellään opetuksen yleinen motivoiva ristiriita ja tapa, jolla se käy-
tännön tasolla toteutetaan (ongelma, tehtävät yms.). 

7) Laaditaan yksittäisien oppiaineiden tavoitteet. 

8) Määritellään kunkin oppiaineen oppisisältö verraten tarkasti.  

9) Jaotellaan aihekokonaisuudet vaiheisiin. Lisäksi määritellään opetuk-
sellisen tehtävän vaatima aika.  

10) Määritellään kuhunkin opetusvaiheeseen ja tehtävään sopivammat so-
siaali- ja opetusmuodot. 

11) Jaotellaan aihekokonaisuus opetusjaksoihin. Tarkastellaan kriittisesti 
voidaanko suunniteltua aikataulua noudattaa.  

Käytännössä suunnittelu etenee koko ajan, mutta loppuosaltaan palataan 
takaisin eli suunnittelu etenee edestakaisin vaiheesta toiseen. (Engenström 
1987, 154 – 155.). 

Opetussuunnitelmaan tarvitaan runsaasti tietoa ja materiaalia. Tiedoilla 
päästään käytännön tasolle. Ainakin seuraavia tietoja tarvitaan: 

 Opetussuunnitelman perusteet 

 Alueelliset ja paikalliset kehityssuunnitelmat 

 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden ennakointi 

 Visiot, arvot ja arvokeskustelu 

 Yhteyden luominen muihin oppilaitoksiin ja sidosryhmiin 

 Koulutuksen järjestäjän faktatiedot: toiminta-ajatus, strategia, tut-
kinnot, opiskelijat, henkilöstö, resurssit, talous, sidosryhmät, si-
jainti, organisaatio, hallitus jne. 
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 Ammattiopiston johtoryhmä käsittelee opetussuunnitelmat. 

  Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyy näyttöjä koskevat suun-
nitelmat. 

  Rehtori hyväksyy tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat. 

  Omnian hallitus hyväksyy opetussuunnitelman yhteisen osan.  

Opetushallitus tarkasti Omnian kone- ja metallialan opetussuunnitelman 
vuonna 2012. Samalla tehty kyselytutkimus paljasti runsaasti puutteita. 
Opetusta oli annettu, vaikka OPS ei ollut valmiina tai sitä ei oltu hyväk-
sytty. Työelämän edustajat eivät olleet mukana opetussuunnitelmatyössä. 
Valinnaisuus ei ollut toteutunut, kun opetusta ei ole järjestetty tutkinnon 
osa kerrallaan, vaan se oli hajautettu kolmelle vuodelle. Valinnaisia tut-
kinnon osia ei oltu tarjottu yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien 
kanssa. Opiskelijoille ei oltu laadittu HOPS:eja. Usealla koulutuksen jär-
jestäjällä mitkään joustavuuden muodot eivät olleet toteutuneet. Tutkintoi-
hin sisältyvä 5 ov:n yrittäjyysopintojakso ei ollut toteutunut kaikissa tut-
kinnoissa  

Opetushallituksen havaitsemat puutteet tulee tarkasti huomioida auto-
myyjän opetussuunnitelmaa laadittaessa. Puutteelliset kriteerit on kirjattu 
opetussuunnitelman tarkastuslistaan (Liite 5).  
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Kvalifikaatio on toinen työelämäosaamisen käsitteestä. Kvalifikaatiovaa-
timus ja kvalifikaatio nähdään usein eri asioina. Kvalifikaatiolla tarkoite-
taan työntekijän osaamisvalmiutta ja kvalifikaatiovaatimuksella työelämän 
osaamisvaatimusta. Kvalifikaatiot esitetään usein työorganisaation ja am-
matin taholta johdettuina suoritus-, ammattitaito- tai pätevyysvaatimuk-
sina tai ammattitaitotarpeina. Kvalifikaatiot voidaan käsittää yksilön val-
miuksien ja työn vaatimusten välisenä suhteena. Kvalifikaation ja päte-
vyyden erona on se, että henkilö voi olla pätevä tekemään jotain asiaa, 
vaikka hänellä ei ole siitä aiheesta olevaa virallista tutkintoa. Kvalifioin-
nilla tarkoitetaan usein oppilaitoksen tehtävää tuottaa tiedoiltaan ja taidol-
taan työelämän vaatimusten mukaista työvoimaa. Kvalifikaatio on dynaa-
mista eli muuttuu taloudellisen, teknisen ja yhteiskunnan kehityksen myö-
tä. (Hanhinen 2010, 82 – 87.) Ruohotien (2003, 57) mukaan kvalifikaatio 
käsite tarkoittaa että, työntekijällä tulee olla tietotaito sellaisella tasolla, et-
tä se mahdollistaa ammatin harjoittamisen menestyksekkäästi.  

Ruohotie (2003, 59 -60) on Nijhofin ja Remmersin(1989) jaotellut jäsentä-
nyt kvalifikaatiot kolmeen osaan: 

a) Perustaidot: älylliset, kultturaaliset ja sosiaaliset perusvalmiudet, jotka 
luovat nuorille edellytykset työelämään siirtymiselle ja jatkokoulutuk-
seen. Mainitut kognitiiviset taidot voidaan oppia koulutusjärjestelmän 
eri tasoilla. 

b) Ydin ja yleiset taidot, jotka voivat olla yhteisiä kaikille ammateille tai 
osalle ammatteja. Mitä yleisimmistä taidoista on kysymys, sitä toden-
näköisempää on, että niitä opitaan reflektoinnin kautta. Ydin- ja yleis-
taitoja opitaan oppilaitoksissa ja koulun ulkopuolella.  

c) Siirrettävissä olevat taidot, jotka auttavat ihmisiä tekemään uravalin-
toja (oman toiminnan johtamisen taidot ja metakognitiiviset tai it-
sesäätelytaidot). Nämä taidot karttuvat läpi elämän sekä työssä että va-
paa-aikana.  

Ammattitaidon käsitteellä painotetaan ammatin merkitystä. Ammattitaito 
on jotakin, mitä ammatti vaatii. Ammattitaidon laajuus riippuu siitä, miten 
se on määritelty. Alakohtaista standardia ammattitaitovaatimuksiin ei ole 
olemassa. Käsite on sen takia häilyvä.  

Ammattitaito koostuu yksilön tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista, joi-
den avulla hän suoriutuu työstään. Ammattitaidon ylläpitäminen vaatii 
elinikäistä oppimista. Elinikäinen oppiminen ei toteudu ilman reflektoin-
tia.  

Ammattitaito johtaa asiantuntijuuteen. Asiantuntijan käsitteellä ymmärre-
tään usein  spesifistietämykseen perustuvaa osaamista, huippusuoritusta, 
laajaa työkokemusta, joka ilmenee mm. vahvana ongelmaratkaisutaitona, 
sekä kykynä nähdä toiminnan olennaiset seikat. Ammattitaitoa voidaan 
mitata tarkistamalla työn tulosta. Tässä mielessä se on hyvin käytännönlä-
heinen käsite. ( Hanhinen 2010, 87 - 90). Collinin ym tutkijaryhmän. 
(2010. 85 – 86) mukaan konnektiivinen työssäoppimismalli kehittää asian-
tuntijuutta paremmin kuin perinteellinen malli. Perinteellisessä mallissa 
opiskelijat lähetetään työpaikalle olettaen, että oppi tulee automaattisesti.. 
Konnektiivisessa mallissa ei ole erillistä työssäoppimisjaksoa. Griffithsin 
ja Guilen (2003) mukaan konnektiivisessa mallissa opiskelijat eivät aino-
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astaan tee työtä vaan heille annetaan mahdollisuus analysoida, kritisoida ja 
kyseenalaistaa työpaikkansa toimintatapoja. Kriittinen analysointi voi joh-
taa johtaa työpaikan toiminnan kehittämiseen kolmikantayhteistyönä. Asi-
antuntijatason ammattilaisella tulee olla sisäinen tarve muutokseen ja halu 
oppia uutta, jotta elinikäinen oppiminen ja asiantuntijuus kehittyvät. 

Taulukko 2 valottaa ammatillisen kompetenssin ja kvalifikaation käsittei-
den keskeisiä käsitteellisiä eroja.    

Taukukko 2. Kompetenssin ja kvalifikaatio ominaispiirteiden vertailu (Hanhinen 
2010, 92) 

Käsite Ammatillinen kompe-
tenssi 

Ammatillinen kvalifikaatio 

Työn suorittami-
nen 

työntekijän kyvykkyys ja 
valmius suorittaa työteh-
tävät 

työntekijän työhön liittyvä suo-
ritusvaatimus 

Substanssi kuvaa yhteisön tai työnte-
kijän ominaisuuksia 

kuvaa työtehtävän sisältöaluetta 

Ammattitaidon 
ulottavuus 

tekijän taito tehdä sitä 
mitä ammatti- tai tehtävä 
vaatii 

taito, mitä ammatti- tai työteh-
tävissä vaaditaan 

Jäsenneltävyys ja 
luokiteltavuus 

käsitteellisesti voidaan 
jäsentää, mutta kompe-
tenssi koostuu toisiinsa 
nivoutuneista osateki-
jöistä 

käsitteellisesti ja käytännössä 
osatekijät voidaan eritellä 

Mitattavuus voidaan mitata kyvyk-
kyyden tasoa 

voidaan mitata työn sisältöalu-
eiden määriä ja merkitystä 

Koulutus kompetenssi kehittyy 
koulutuksen kautta 

ohjaa koulutuksen sisältöä 

Realisoitumisen 
kohde 

työntekijän ja työsuori-
tuksen välinen suhdekä-
site, realisoituu työsuo-
ritteeksi 

työntekijän ja työympäristön 
välinen suhdekäsite, realisoituu 
työn vaatimustasoksi 

Aktuaalisuus potentiaalinen valmius, 
kapasiteetti tai latentti 
kyvykkyys 

nykyiset tai tulevaisuuden työn 
vaatimukset 

Pätevyys komponentti tekijä 

 työntekijä on pätevä 
tekemään jotakin asi-
aa 

kvalifioitu osaaminen 

 työntekijän tunnustettu 
osaaminen 

Konteksti sidon-
naisuus 

potentiaalinen ja konteks-
tisidonnainen 

suoritusvaatimukset muuttuvat 
kontekstin mukana 

Muutosalttius dynaaminen dynaaminen 

 

Kanferin ja Ackermanin (2005) mukaan ammatillisen kompetenssin osa-
tekijöitä ovat kyvyt, tiedot ja taidot, motivaatio, persoonallisuus ja minä-
käsitys. Viimeksi mainittuun sisältyy itsetunto ja uskomus omiin kykyihin. 
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ja tekniikan- ja liikenteen alan työssäoppimista. Tutkimus osoitti, että me-
todien ja käytänteiden erot olivat yllättävän suuria.  

Tekniikan ja liikenteen opiskelijat kokivat hyödyntävänsä niukasti erilaisia 
oppimisen ja ohjauksen metodeja. Anne Virtanen toteaa väitöskirjassaan, 
että tämä kuulostaa jokseenkin huolestuttavalta asialta. Oheisessa tau-
lukossa on vedetty yhteen opiskelijoiden kokemat mielipiteet koskien 
työssäoppimisen oppimisympäristöä.  

Taulukko 4. SOTE:n ja tekniikan ja liikenteen alan oppimisympäristöjen ja opiskeli-
jan näkökulmasta (Virtanen 2013, 80).  

Sosiaali- ja terveysala Tekniikan- ja liikenteen ala 

 erilaisia oppimisen muotoja hyö-
dynnetään tehokkaasti 

 erilaisia työpaikalla tapahtuvia oh-
jauksen muotoja hyödynnetään te-
hokkaasti (työpaikkaohjaajan ohja-
usta, keskustelua työntekijöiden 
kanssa, oman työn arviointia ) 

 sosiaalista ja vuorovaikutuksellista 
tukea saadaan paljon 

 työpaikkaohjaajalta opitaan paljon 

 tyytymättömyyttä ohjauksen riittä-
vyyteen työpaikalla 

 erilaisia oppimisen muotoja hyö-
dynnetään vähän 

 erilaisia työpaikalla tapahtuvia 
ohjauksen muotoja hyödynne-
tään niukasti (oman työn arvi-
ointia) 

 sosiaalista ja vuorovaikutuksel-
lista tukea saadaan vähän 

 joltakin muulta työntekijältä opi-
taan eniten 

 tyytyväisiä ohjauksen riittävyy-
teen työpaikalla 

 

Tekniikan- ja liikenteen alalla todettiin, että sosiaalisilla taidoilla oli yllät-
tävän suuri merkitys työssäoppimisen tulokseen. Virtanen toteaa tut-
kimuksessaan, että tekniikan- ja liikenteen alalla selviytyy parhaiten ns. 
”hyvä tyyppi”. Alalla korostetaan hyvää aloitekykyä ja yhteistyötaitojen 
merkitystä. Jos opiskelija on jatkuvasti kysymässä neuvoja, niin hänet kat-
sotaan aloitekyvyttömäksi. Tätä taustaa vasten selittyy se, miksi opiskelijat 
tekniikan ja liikenteen alalla ovat tyytyväisiä ohjauksen määrään. Opiske-
lijat eivät halua myöntää, että he tarvitsevat lisäohjausta, koska silloin hei-
dät koetaan aloitekyvyttömäksi (Virtanen 2013). 

Tekniikan ja liikenteen työssäoppimisen pelkistetyt toimintatavat juontu-
vat juurensa siitä, että ala joutui rakentamaan työssäoppimisjärjestelmän 
vuonna 2001 tyhjän päältä. Sosiaali- ja terveysalalla työssäoppimisella on 
pitkät perinteet, joka näkyy jalosteltuina toimintatapoina.  

Tekniikan ja liikenteen opettajat joutuvat usein toimimaan puun ja kuoren 
välissä. Opetushallitus on säätänyt tiukat vaatimukset, minkä puitteissa 
työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamisen on tapahduttava. Toisaalta he 
kohtaavat työelämässä realiteetit, jotka ovat ihan jotakin muuta kuin ope-
tushallituksen ohjeistus. Olisikin mielenkiintoista selvittää, miten alan 
opettajat pystyvät toimimaan näin ristiriitaisessa tilanteessa? Miten he 
voivat toteuttaa pedagogisia tehtäviään? Joskus joutuvat etiikan arvot ko-
ville. (Virtanen 2013, 105 – 107; Virtanen, Tynjälä & Stenström 2010.) 
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Oppiminen on yksilössä tapahtuva muutos. Tiedon luoja on itse yksilö. 
Organisaatiossa ja ryhmässä tapahtuu oppimista. Organisaation oppiminen 
ja muutos on välttämätöntä, jotta yritys tai yhteisö pysyy kehityksen pe-
rässä. Jotta organisaation muutos toteutuu, on yksilön ymmärrettävä ja hy-
väksyttävä työtapojen muutostarpeet. Yksilön on sovellettava uutta tietoa 
ja taitoja voidakseen edistää muutosta.  

Työhön integroituva oppimisen muodot voidaan luokitella kuuteen luok-
kaan: 

 Tarkkailemalla tekemistä ja analysoimalla virheitä 
 Vuorovaikutuksellinen oppiminen 
 Formaalinen oppiminen 
 Oppiminen oman opetus- tai koulutustyön sivutuotteena 
 Oppiminen laadun varmistuksen yhteydessä 
 Oppiminen osallistumalla suunnitteluun esimerkiksi opetussuunni-

telmatyössä. ( Ruohotie 2000, 13 – 14.) 

Suunniteltu Omnia ammattiopiston uusi opetussuunnitelma perustuu 
kogntiivis-konstruktiiviseen opetusmetodiin. Konstruktivismissa 
oppiminen nähdään aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina. 
Konstruktivismin keskeisenä ajatuksena on, että tieto ei siirry, vaan oppija 
rakentaa eli konstruoi sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat 
tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta säätelevät hyvin paljon 
sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asiaa tulkitsee. Oppiminen 
liittyy toimintaan ja palvelee toimintaa. Olennaista on, että oppijassa 
heräävät omiksi koetut, opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma 
kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen. Konstruktiivinen 
oppimismetodi ei suosi ulkoa oppimista. Opintokokonaisuuksiin liittyy 
kuitekin asioita, joiden oppiminen edellyttää ulkoa osaamista. Oppiminen 
ja arviointi pyritään järjestämään aidossa oppimisymäristössä. 
Automyyjäksi opiskelevan tapauksessa aito oppimisympäristö on 
autoliike. Oppiminen on konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaista jat-
kuvaa tiedon syventämistä ja ymmärtämistä, oman tietämisen rakentamis-
ta. (Tynjälä 2004, 169 – 175.)  

Tieteen edistystä ei aina saavuteta pelkkien löydösten avulla, vaan keksi-
mällä uusia tapoja käsitteellistää ja jäsentää jo olemassa olevaa tietoa.  
Oppija konstruoi päässään uudesta ja vanhasta tiedosta uuden tietokoko-
naisuuden. Uusi tieto on oppijan itsensä aikaansaamaa. Oppijan itsetunto 
säätelee, miten hyvin hän osaa ja uskaltaa soveltaa uutta tietoa käytäntöön. 
Oppijan tulisi tiedostaa, milloin hän on ymmärtänyt asian ja milloin ei. 
Oppija, jolla on hyvä sosiaalinen vuorovaikutus, pystyy reflektoimalla hy-
vään oppimistulokseen.   

Oppimisen tuloksia arvioitaessa on tärkeämpää pohtia, miten asia on ym-
märretty kuin se miten paljon on ymmärretty. Samaa asiaa voidaan tulkita 
monella eri tavalla. Opetussuunnitelmien tulisi olla joustavia, jotta oppijan 
tiedon muuttuvuus voidaan huomioida ja ohjata sujuvasti hänen opiskelu-
aan. ( Ruohotie 2000, 118 – 122.)  

Kognitiivinen suuntaus syntyi 1960-luvun alussa, kun ulkoisen sijaan alet-
tiin kiinnittää huomiota ihmismielen sisäisiin ilmiöihin, kognitiivisiin pro-
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sesseihin. Kognitiivisessa oppimisessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten 
ihminen prosessoi tietoa: oppiminen nähdään tiedon prosessointina. Oppi-
ja nähdään erilaisen tiedon aktiivisena käsittelijänä: tietoa vastaanottavana, 
havaintoja tekevänä, valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja aktiivisesti 
kehittävänä olentona. Painopiste on viime vuosina siirtynyt yksilöllisen 
tiedonrakennuksen- ja merkitysten asemasta jaetun kognition eli oppimi-
sen yhteisöllisen prosessin tutkimukseen (Nevgi & Lindblom- Ylänne, 
2003,16). 

Kognitiivinen oppimiskäsitys kuuluu hahmopsykologian piiriin, jonka pe-
ruskäsitteisiin kuuluu havainto, oivallus ja merkitys.  Brunner (1965) ko-
rostaa, että oppiminen on keksivää ja löytävää oppimista. Havainnointien 
avulla ihminen muokkaa uutta tietoa ja näin hän saa siitä uusia näkemyk-
siä. Kognitiivinen oppiminen perustuu oppijan ulkoisien ärsykkeiden 
muokkaamiseen. Oppijan ikääntyminen vaikuttaa kykyyn prosessoida ja 
palauttaa mieleen ärsykkeiden tietoa. (Ruohotie 2000, 110 – 111.) 

Moderni oppimiskäsitys korostaa kokemusten merkitys. Kokemuksellises-
sa oppimisessa oppiminen nojautuu oppijan kokemuksiin ja itsereflekti-
oon. Kokemuksellinen oppimiskäsitys on haarautunut irti kognitiivisesta 
oppimiskäsityksestä. Tavoitteena on itsensä toteuttaminen.  

Oppiminen lähtee usein liikkeelle ongelmasta, joka ei ratkea rutiinitoimen-
piteellä. Ongelman ratkaisuun vaaditaan ongelmaratkaisutaitoa. Ongelma 
vaatii selventämistä, aikaisempien vastaavien ongelmien reflektoimista, 
tulkintoja ja pohdintaa, mitä tehtiin silloin ja mitä nyt pitäisi tehdä. Ref-
lektoinnista seuraa ongelman ratkaisemiseen tarvittavan tiedon hankinta. 
Kolbin (1984) mukaan kokemuksellinen oppiminen muodostuu kokonai-
suudeksi, kun liitetään yhteen kasvatus, työ ja henkilökohtainen kehitty-
minen. Kolb katsoo, että kokemuksellinen oppimisen on työpaikka oppi-
misympäristönä, joka tuottaa formaalista oppimista. (Eteläpelto ym. 2007, 
178 – 179.)  

Kokemus on kokemusvaltaisen oppimisen avainsana. Tärkeää on ilmiön 
havainnointi ja sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen olemassa olevan 
teorian kautta. Reflektointi kuuluu kokemuksellisen oppimiskäsityksen pe-
ruskäsitteisiin. Reflektoinnissa oppija ottaa etäisyyttä itseensä ja analysoi 
kriittisesti omia ajatuksia ja toimintoja. Reflektoinnin määrä ja itsearvi-
ointi ovat suoraan verrannollisia toisiinsa. Kuvio 10 valaisee ilmiötä. 

 

Kuvio 10. Refleksiivisen ajattelun ja toiminnan malli ( Barnett 1989, 4 ks. myös Ruohotie 2000, 141) 

Kokemus((tapahtu

ma)

Pohdiskeleva 
havainnointi(mitä 

tapahtui?)

Ilmiön käsittely 
(mitä opittiin?)

Toteutuksen 
suunnittelu (mitä 

tulisi  tehdä 
toisin?)

Aktiivinen 
kokeilu(mitä tulisi 

tehdä toisin?)
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Opetussuunnitelmassa on syytä huomioida mahdollisten muutosten 
vaikutuksia opetuksen suunnitteluun. Helakorpi ym. ( 2010) on ver-
taillut taulukossa 5 vanhaa ja uutta asiantuntijuutta seuraavasti: 

Taulukko 5. Tulevaisuuden asiantuntijuus 

Vanha asiantuntijuus Uusi asiantuntijuus 

Ammattikohtainen asiantuntijuus Asiantuntijuus yli ammattikunnan 
rajan 

Ammattikunnan yksinoikeus työ-
tehtäviin 

Uusia asiantuntijoita samalle on-
gelma-alueelle 

Asiantuntijat työskentelevät yksin Tiimityö ja verkostoituminen 

Asiantuntija asian legitimoijana Asiantuntija nojaten kokemukseen 
ja koulutukseen 

Asiantuntija nojaa objektiiviseen 
tieteeseen 

Asiantuntijalla on relatiivista tietoa 
ja hän suorittaa arvopohdintaa 

Hierarkkisuus Tasavertaiset suhteet asiantun-
tijoihin ja ei- asiantuntijoihin 

Stabilisuus Jatkuva dynaamisuus ja osaamisen 
kehittäminen 

Kaavamaiset ongelmaratkaisut Luovat ongelmaratkaisut tilanteen 
mukaan 

Asiakas on työn kohteena Asiakas ja yhteisö ovat kump-
paneita 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Moni-
kulttuurisuus tuo haasteita koulujen henkilökunnalle. Väärinkäsitykset 
ovat herkässä, kun opiskelijaryhmässä on opiskelijoita, joilla on erilaiset 
kulttuuri- ja uskontotaustat. Opettajien pedagogisiin opintoihin tulisi si-
sällyttää enemmän monikulttuurista sisältöä, jotta opettajilla olisi työka-
luja kohdata ja ymmärtää mahdollisia ongelmatilanteita tulevassa opetus-
työssään. 

Monikulttuurisuus luo uusia yrityksiä Suomeen. Suomi tarvitsee nyt en-
tistä enemmän työvoimaa, joka tekee ns. ”haalarityötä”. Kuka olisikaan 
uskonut 20 vuotta sitten, että esim. siivoojat ja linja-autonkuljettajat ovat 
lähes poikkeuksellisesti maahanmuuttajataustaisia. Suomalaisille ei tunnu 
kelpaavan tämäntapaiset työt. Ruotsi kohtasi vastaavan ilmiön jo 70-lu-
vulla. Silloin tehtaissa oli paljon Suomesta tullutta työvoimaa. Suomessa 
rakennuksilla on tänä päivänä enemmän ulkomaalaistaustaista työvoimaa 
kuin kotimaista. Kymmenen vuotta sitten afrikkalainen hoitaja sairaalassa 
olisi kummastuttanut potilaita.  

"Emme tule toimeen ilman maahanmuuttajia. Väestöpohja ei yksinkertai-
sesti riitä tulevaisuudessa", sanoo työntekijöitä muun muassa hoitoalalla 
välittävän Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanne (HS. 
22.9.2013). 

Sosiaalinen media ja tietotekniikka ovat asettaneet koulumaailmalle vaati-
vat haasteet. Opiskelijat valvovat tietokoneen äärellä jopa aamuun asti. 
Koulupäivä jää kokonaan väliin tai sitten opiskelija tulee fyysisesti kou-
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luun, mutta ei jaksa olla henkisesti läsnä. Poissaoloja kertyy runsaasti. 
Ammattioppilaitoksien talous on sidottu vahvasti opiskelijamäärään ja lä-
päisyasteeseen. Vaikka opiskelijalla on runsaasti poissaoloja, niin koulun 
johto ”pakottaa” opettajan katsomaan sormien läpi opiskelijan suorituksia, 
jotta tämä valmistuisi ajoissa. Tämä taas kohentaa koulun taloutta. Am-
mattioppilaitosten talous tulee entistä tiukemmalle, kun valtionosuuksien 
yksikköhintoja leikataan lisää. Ammatillinen koulutus on ajautumassa 
kriisiin.  

Toinen koulutyötä häiritsevä trendi on energiajuomat. "Kofeiini vaikuttaa 
keskushermostoon, mikä voi ilmetä nuorissa esimerkiksi ylivilkkautena. 
Voisi ajatella, että ainakin kouluissa energiajuomien juominen pitäisi kiel-
tää", arvioi tutkija Heini Huhtinen (HS. 20.12.2012). Energianjuomat ai-
heuttavat unettomuutta. Tietokonepelit ja energiajuomayhdistelmä on tuiki 
tavallinen nuorisolla. Voimme vain kuvitella, tuleeko nukkumisesta ja sitä 
kautta opiskelusta yhtään mitään. Kun opiskelijat nauttivat energiajuomia 
koulussa, heistä tulee ylivilkkaita ja keskittyminen opiskeluun on vaikeaa. 
Monesti opiskelijalla luullaan olevan Adh-oireyhtymä, vaikka kyseessä on 
vain kofeiinin aiheuttamaa ylivilkkautta. Näistä kaikista seuraa se, että 
opettaja ylikuormittuu työssään. 

Asiaa ei helpota se, että ammattioppilaitosten ryhmäkoot ovat kasvaneet 
kymmenessä vuodessa kuudestatoista kahteenkymmeneen ja jopa sen yli-
kin. Lähiopetuksen tuntimäärää on pienennetty 80-lukuun verrattuna 38:ta 
tunnista 28:aan. Joissakin oppilaitoksissa on lähiopetuksen määrää pudo-
tettu jopa 26 tuntiin. 

Työssäoppiminen on tärkeä oppimisen muoto ammatillisessa koulutuk-
sessa. Löytyy jopa aloja, joissa oppilaat ovat 40 viikkoa 120 opintoviikon 
opinnoista työssäoppimassa. Autoalalla suhdanteet vaihtelevat jopa kuu-
kausittain. Helsingin seudulla on autotaloja jossa on käyty jopa neljät yt -
neuvottelut vuoden aikana. Tämä heijastuu väistämättä autotalojen haluk-
kuuteen ottaa opiskelijoita työssäoppimaan. On jopa ilmaantunut, että työ-
tekijät ”savustavat” opiskelijoita pois työpaikalta. Asentajat mieltävät 
opiskelijoitten heikentävän heidän ansioitaan, koska he ovat ilmaista työ-
voimaa työnantajalle.  

Ruohotien (2000, 43) mukaan elämänhallinnan käsite tarkoittaa miten 
henkilö kykenee kantamaan vastuuta omasta toiminastaan. Elämänhallin-
taan kuuluu oman toiminnan reflektointi sekä analysoinnin jälkeen kyky 
muuttaa toimintatapojaan. Asenne ratkaisee, miten paljon uskallamme ky-
seenalaistaa uskomuksiamme ja opimme kokemuksistamme.   
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lillä. (Hirsjärvi ja Hurme 2010, 52 – 53.) Haastattelun ensimmäiset 5-10 
minuuttia ratkaisevat haastattelun kulun. Jos haastattelija onnistuu luo-
maan vapaan ja hyvän ilmapiirin heti alussa, niin loppuaika haastattelusta 
menee hyvin. Haastattelijan on käytettävä selkeätä ja ymmärrettävää kieltä 
(Räsänen 2009).  

Teemojen valinnassa on käytetty teoriakirjallisuuden lisäksi opetushalli-
tuksen laadullisen ennakoinnin raporttia (2013) ja autoalan perustutkinnon 
automyyjän koulutusohjelman tutkinnon perusteita (2009). Hirsjärvi ja 
Hurme (2010) korostavat, että teemahaastattelussa ei laadita kysymyksiä 
vaan teema-alueita.  

Haastattelut tapahtuvat henkilöiden työympäristössä. Automyyjien koh-
dalla tämä on luonnollinen valinta. Opiskelijoitten haastattelupaikaksi va-
litsin työssäoppimispaikan. Perusteluna on se, että tutkijana pystyn sa-
malla keräämään tietoa havainnoimalla. Oppilaitokseen verrattuna työssä-
oppimispaikka on myös häiriöttömämpi. Tutkijan on saatava hyvä kon-
takti haasteltavaan (ks. Hirsjärvi ja Hurme 2010, 71). Haastateltavan tur-
vallisuuden tunnetta edesauttaa, että haastattelupaikka on hänelle tuttu, ku-
ten koti tai työpaikka. Haastattelu pitää lopettaa pehmeästi vapaalla kes-
kustelulla.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein tiedonkeruumenetelmänä 
haastatteluja. Tämän tutkimuksen menetelmäksi olen valinnut teemahaas-
tattelun.  

Haastateltavalla on oltava tarkka tieto siitä, mitä haastattelu koskee ja 
miksi se tehdään. Tästä syystä on hyvä tutustua etukäteen oppilaitosympä-
ristössä.    

Teemahaastattelulle on ominaista, että jokin näkökohta on lyöty lukkoon. 
Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta haastattelua kuin struk-
turoitua. Teemahaastattelussa on samanlaista vuoropuhelua tutkijan ja vas-
taajan välillä kuin avoimessa haastattelussa. Aiheet ja teemat pysyvät sa-
mana kaikissa tutkimuksen haastatteluissa. Kysymyksien laajuus ja järjes-
tys voi vaihdella haastattelusta toiseen. (Hirsjärvi ym. 2010, 43 – 47.)  

Asiantuntijahaastattelussa henkilö/henkilöt ovat erityisen tarkkaan vali-
koitu. Haastattelun tarkoitus on koota tutkimukseen asiantuntijan laaja ko-
konaisvaltainen erikoisnäkemys tutkittavasta aiheesta. Usein nämä henki-
löt edustavat jotakin organisaatiota tai laitosta. Tutkijan on oltava varuil-
laan, ettei asiantuntija puhu tutkijaa harhaan omilla henkilökohtaisilla mie-
lipiteillään. (Anttila 2007, 127.) 

Esihaastattelulla saadaan hankittua tietoa haastateltavien kohdejoukosta. 
Vasta tämän jälkeen on vuorossa haastattelurungon laadinta. Tutkija voi 
vielä testata haastattelurunkoa esihaastattelulla ennen varsinaista haastat-
telua. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 72 – 73.) 

Haastatteluteemoihin on päädytty sekä opetushallituksen autoalan enna-
kointiraportin (2013), aikaisempien tutkimusten ja esihaastattelujen pe-
rusteella. 
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netelmällä. Haastattelupaikaksi valittiin opettajien työhuone. Haastatte-
luun kului aikaa vajaa kaksi tuntia.     

Haastattelun viimeiset viisitoista minuuttia käytiin luokkahuoneessa. 
Opiskelijat olivat aluksi paikalla tekemässä kustannuslaskelmaharjoitus-
työtä. Tutkijalla oli näin ollen tilaisuus tehdä opetustilanteesta havain-
nointia. Opiskelijat poistuivat ruokailutauolle ja haastattelua jatkettiin 
luokkahuoneessa toisen opettajan kanssa. Haastattelun yhteydessä opettaja 
esitteli tutkijalle harjoitustehtäviä sekä havainnointimateriaalia.  

Haastattelun ilmapiiri oli avoin ja rento. Haastattelun aikana ei ollut mi-
tään häiriötekijöitä. Tutkijan vankka autoalan ja opetusalan kokemus 
edesauttoi haastateltavien ja tutkijan kommunikointia. Tutkija havaitsi, et-
tä opettajilla oli korkea työmoraali ja ”tekemisen meininki”. 

Haastattelun teemat olivat: 
 Mikä on työssäoppimisen määrä, sisällytys ja jaksotus? 

 Kuinka paljon on verkko- ja mobiiliopetusta ja mihin opetus sisäl-
lytetään?  

 Mikä on markkinoinnin ja tekniikan opetusaineiden suhde? 

 Mihin oppiaineisiin tulee sisällyttää pakollisia harjoitustehtäviä 
työssäoppimisen tukemiseen? 

 Miten ja missä tulisi tulee ammattiosaamisen näytöt järjestää? 

Koulutuspäälliköiden haastattelu: Haastattelu toteutettiin parihaastattelu-
menetelmällä. Koulutuspäälliköiden haastattelu toimi esihaastatteluna. 
Päämääränä oli selvittää keskeiset haastatteluteemat tulevia kenttähaastat-
teluja varten.   Haastattelu käytiin oppilaitoksen ruokalassa. Paikka oli kui-
tenkin sivussa pahimmasta hälystä. Haastattelua häiritsi jonkin verran kou-
lutuspäälliköiden matkapuhelimet, jotka soivat kolme kertaa haastattelun 
aikana. Haastattelu kesti 1h10min. Toisella haastateltavalla oli kymmenien 
vuoden kokemus alan tehtävistä ja toisella muutaman vuoden kokemus. 
Haastateltavista nuorempi oli noin 30-vuotias ja vanhempi noin 40-
vuotias. Haastattelu oli avoin ja siinä käytettiin paljon ammattitermejä, 
koska tutkija ja molemmilla haastateltavilla oli pitkä kokemus auto- ja 
opetusalalta. Toisen haastateltavan pitkä työkokemus koulutuspäällikön 
tehtävässä dominoi hieman haastattelua.  

Koulutuspäälliköiden ja opettajien esihaastatteluista nousi esiin seuraavat 
haastatteluteemat: 

 Minkälainen on automyyjän osaamisprofiili? 

 Miten olisi kehitettävä automyyjän koulutusta? 

 Miten automyyjän oppimisympäristöä tulisi kehittää? 

Työpaikkaohjaajien haastattelut: Haastateltavana oli viisi työpaikkaoh-
jaajaa, kolme automyyjää ja kaksi myyntipäällikköä. Haastattelut toteutet-
tiin automyyntipisteessä. Haastattelut kestivät 45 min – 1.5h. Haastatelta-
vien iät vaihtelivat 30 – 55 vuoden välillä. Kaksi automyyjää oli suoritta-
nut automyyjän perustutkinnon. Tämä antoi haastatteluille lisäarvoa, kos-
ka he pystyivät reflektoimaan omaa opiskelua nykyisiin työtehtäviin.  
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Teemahaastattelut toteutettiin 22.1. – 6.3.2014 välisenä aikana. Automyy-
jien ja opiskelijoiden haastatteluympäristönä olivat pääkaupunkiseudulla 
sijaitsevat autoliikkeet. Asiantuntijoiden haastattelut toteutettiin heidän 
toimipisteissään. Haastattelujen henkilöysyydet ja työpaikat on haluttu pi-
tää salassa. Tutkimuksen haastateltavat on koodattu taulukossa 6 ja 7 tun-
nuksilla.  
  

Taulukko 6. Automyynnin ammattilaiset 

Tunnus Ikä Titteli Automyynnin työkoke-
mus 

Koulutus 

My1 30-35 Automyyjä 10v Tekninen 

My2 45-50 Myyntipäällikkö 16v Tekninen/Kaupallinen

My3 50-55 Myyntipäällikkö 25v Kaupallinen 

My4 45-50 Automyyjä 16v Tekninen 

My5 30-35 Automyyjä 10v Tekninen 

 

Opiskelijoiden haastattelut: Haastateltavana oli neljä automyyjän koulu-
tusohjelman opiskelijaa. Haastattelut käytiin opiskelijoitten työssäoppi-
mispaikoissa. Haastateltavat olivat iältään 18 – 37. Heistä miehiä oli kol-
me ja naisia yksi. Haastattelut kestivät 35min – 1.25h. 

Taulukko 7. Haastatteluun osallistuneet automyyjäopiskelijat 

Tunnus Ikä 

OP1 30-35 

OP2 20-25 

OP3 20-25 

OP4 15-20 

  

Asiantuntijoiden haastattelu: Tässä tutkimuksessa on haastateltu kahta 
asiantuntijaa. Toisen asiantuntijan erikoisalue on autoalan koulutuksen ke-
hittäminen. Toisen haastateltavan erityisvastuualue on autoalan nuori-
soasteen opetussuunnitelman perusteet.  
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Haastattelujen litterointiin käytettiin Express Scriben litterointiohjelmaa. 
Ohjelman avulla litterointi on johdonmukaisempaa ja nopeampaa. Litte-
rointia ei suoritettu sanatarkasti, koska teema-alueiden ulkopuolisilla asi-
oilla ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. Litteroinnin kirjoitustyö suo-
ritettiin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Valmis litterointiteksti segmen-
tointiin ja kirjoitettiin taulukkomuotoon. Teema-aiheet, havainnoinnit, 
haastattelijan kysymykset ja häiriöt koodattiin värikoodeilla. Jokaisen yk-
sittäisen haastattelun vastaukset koottiin yhteen taulukkoon. Lopuksi vas-
taukset koottiin yhteen ryhmittäin.  

Fenomenologisella tutkimuksella tavoitellaan syvällistä tietoa. Tuloksia 
voidaan tulkita ja käyttää hyväksi analogisella tavalla siten, että lukija ver-
taa omia, samoja asioita koskevia päätelmiä tutkijan kategorioihin. Fe-
nomenologisen tutkimuksen luotettavuus perustuu johtopäätöksien validi-
teettiin. Aineiston tulee vastata tutkittavan ajatuksia ja samalla niiden tulee 
liittyä tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin (relevanssi). Raportin luki-
jalle pitää varmistua, että aineiston hankinta on hyvin järjestetty ja häiriö-
tön. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 152.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan selkeä kuvaus 
tutkimuksen toteuttamisesta. Tämä koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. 
Aineiston keräämisen olosuhteet on kerrottava selkeästi ja totuudenmukai-
sesti. Samoin on kerrottava haastatteluun mennyt aika, häiriötekijät, haas-
tattelun virhetulkinnat sekä tutkijan oma arviointi haastattelun kulusta. 
Lukijalle pitää kertoa luokittelun perustelut. Tutkimuksen tulkinnat pitää 
perustella tarkkaan. Suorat haastattelun lainaukset tuovat luotettavuutta 
lukijalle ja rikastuttavat tutkimuksen raporttia. (Hirsjärvi ym. 2010, 232 -
233.) 

Tutkimus analysoidaan kvalitatiivisesti. Tulokset esitetään teksteinä ja 
numeroina. Runkona ovat tutkimuskysymykset eli teemat. Teemoiteluilla 
tarkoitetaan analyysivaiheen tarkastelussa esille nousseita piirteitä, jotka 
toistuvat usein haastatteluissa. Analyysista esiin nousseet teemat perustu-
vat tutkijan tulkintoihin. ( Hirsjärvi & Hurme 2010, 173.)    

Anneli Niikko (2003, 65 -69) jakaa kvalitatiivisen haastattelututkimuksen 
eri vaiheisiin. Tutkija perehtyy haastatteluaineistoonsa. Litteroinnin jäl-
keen hän lukee aineiston huolella läpi useita kertoja. Tällä tavoin tutkija 
yrittää hahmottaa tutkimusongelman kannalta tärkeitä ilmaisuja. Aineis-
toon perehtymisvaiheessa tutkijalle muodostuu kuva siitä, mitkä ilmaisut 
ovat relevantteja ja mitkä taas vähemmän tärkeitä. Ensimmäisten luku-
kertojen jälkeen tutkija on hahmottanut aineiston jonkinlaiseksi kokonai-
suudeksi. Tätä kokonaisymmärrystä hän pyrkii pilkkomaan yksityiskoh-
diksi. Tällöin tutkija alkaa etsiä merkitysyksiköitä tekstistä. Koko litteroitu 
tekstiaineisto jaetaan merkitysyksikköihin pitäen tähtäimessä koko ajan 
haastateltavien lauseet. Analyysin ensimmäisenä vaiheena aineistoon tu-
tustutaan ilman minkäänlaista ennakkokäsitystä. Aineisto pilkotaan, luo-
kitellaan ja jäsennetään vertailtavaksi. Aineistoa systemaattisesti järjestä-
essään tutkija tutustuu aineistoon automaattisesti. 

Seuraavassa vaiheessa ryhmiksi ja teemoiksi järjestetyt merkitysyksiköt 
käännetään kuvauksen kategorioiksi. Kuvauksen kategoriat ovat tutkijan 
tekemiä konstruktioita aineiston ja oman esiymmärryksensä pohjalta. Nii-
kon mukaan yksittäisen kuvauksen kategorian tulisi olla selkeässä suh-



Auto
 

5.4

omyyjän osa

tee
ria
de
uk
mu
täy
ne
ne
kij

Vi
ylä
ka
ho
ov
ku
kri
rem
uk
joh

Ku
tut
kis
va
lok
vir
ko
12

Kuvio 1

 Tutkimu.

Tu
sei
1) 

aaminen ja s

essa niin to
an tulisi ker
en rajat tulis
ksille löytyy
uokkaamaan
yttyisivät. J
esti analysoi
en vaihe on 
ja yhdistää t

iimeisessä 
ätason kuva

ategoriat ase
orisontaalise
vat tasaverta
uvauksen ka
iteerin peru
mmuusjärje

ksen kategor
hdetun krite

uvio 12 ku
tkimus eten
stämiseen. 

astauksia. Jo
ksia tarkast
rheitä, jotka

oko tutkimu
23.) 

12. Kvalitatiiv

uksen luotett

utkijan tule
ikkoja, jotta

Tutkijan p
vien ja tut

sen kehittäm

isiin katego
rtoa jotakin 
si tehdä niin
y kuvauksen
n tässä vaih
oidenkin ai
innissa edet
käsitteellis

tutkimuksen

vaiheessa k
auksen kate
etetaan suh
esti. Horison
aisessa suht
ategoriat lai
usteella. Tä
estykseen. H
riat ovat ke
eerin mukaa

uvaa kvalita
nee aineiston

Pelkistämis
okaisen vaih
ellaan kriitt
a vääristävä
uksen luotet

visen tutkimu

tavuus 

e varmistaa
a hän turvaa
pitää huole
tkimusottee

minen 

 
41 

orioihin kui
erilaista tie

n, että ne eiv
n kategoria
heessa usea
ineistojen k
etään vielä s
stä ja tulkin
n teoreettise

kuvauksen 
egorioiksi. N
hteessa tois
ntaalisessa t
teessa toisi
itetaan järje

ämä kriteer
Hierarkkises
ehittyneemp
an tarkastelt

atiivisen sis
n keräämis
sen jälkeen
heen jälkee
tisesti. Kriit

ät tutkimuks
ttavuuden m

uksen malli, m

a ennen te
a tutkimustu
ellisesti hark
en valintoja.

in tutkittava
etystä tavas
vät mene lim
. Kuvaukse
aan kertaan

kohdalla ana
seuraavaan 

nnallista toim
en tiedon ja

kategorioit
Näin muodo
siinsa hierar
tulosavaruu
iinsa. Vertik
estykseen j

ri ei kuiten
ssa tulosava

piä jonkin te
tuna.  

sältöanalyys
en ja valmi

n tutkija tu
n palataan 
ttisen tarka
sen tuloksia
maksimointi

muokattu (Oj

eemahaastat
uloksen luot
kita tutkimu
 

aan ilmiöön
sta kokea ilm
mittäin ja et
n kategorio
, jotta main

alysointi pää
vaiheeseen

mintaa. Siin
tutkimukse

ta yhdistetä
ostetaan tul
rkkisesti, v

udessa kuva
kaalisessa t
onkin ainei
kaan laita 
aruudessa t
eoreettisesta

sin mallia. 
istelun kaut
unnistaa ain
edelliseen v
stelun tavoi

a. Päämäärän
i. (Ojasalo y

jasalo ym. 20

telua muut
tettavuuden
usmenetelm

n. Kukin ka
miö. Kateg

että kaikille 
oita joudutta
nitut kaksi 
ättyy tähän

n. Analyysin
nä vaiheess
en tulokset. 

ään laajem
losavaruus, 
vertikaalises
auksen kateg
tulosavaruu
istosta nou
kategorioit

taas jotkin k
a viitekehyk

Mallin mu
tta aineiston
neiston tois
vaiheeseen 
itteena on l

änä on tulos
ym. 2009, 

 

009, 123). 

tamia käytä
n.  
mien, haasta

atego-
orioi-
ilma-
aneen 
ehtoa 
. Mo-
n toi-

sa tut-
 

miksi 
jossa 

sti tai 
goriat 

udessa 
sevan 
a pa-
kuva-
ksestä 

ukaan 
n pel-
stuvia 
ja tu-

löytää 
ten ja 
121 – 

ännön 

atelta-



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
42 

2) Tutkijan on etukäteen perehdyttävä haastattelurunkoon ja varmistet-
tava, että kaikki kysymykset antavat vastauksen tutkimuskysymyk-
seen. Lisäksi voidaan hahmotella valmiiksi lisäkysymyksiä. Haastatte-
lijan pitää suunnitella kysymysrunko sellaiseksi, että haastattelu etenee 
suunnitelman mukaan.  

3) Haastattelijan tulee tutustua kirjallisuuteen ja opiskella haastattelutek-
niikkaa. Tutkijalla pitää myös olla tiedossa, miten hän menettelee jos 
haastattelun aikana tulee yllättäviä käänteitä. Haastattelijalla voi olla 
haastatteluaiheena jokin teema, joka nostaa esille voimakkaita tunteita. 
Haastattelijan tulee varautua käsittelemään näitä tilanteita.  

4) Haastattelijan pitää varmistaa haastelupaikan osoite ajoissa, jotta aika-
taulu ei petä. Ennen haastattelua hänen pitää varmistaa, että tarvittavat 
välineet ovat kunnossa. Mikäli haastateltavalle on ilmoitettu haastat-
telun kestoaika, siitä on pidettävä kiinni.  

5) Haastattelupaikka pitää olla rauhallinen, eikä haastattelun aikana saa 
olla muita henkilöitä läsnä. Haasteltavan pitää antaa rauhassa ilmaista 
itsensä. Haastattelijan ei tule päteä, ohjeistaa taikka johdatella haasta-
teltavaa. ( Hirsjärvi & Hurme 2010, 70 – 72.)  

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan validiteetilla ilmaistaan, onko tut-
kimus tehty niin kuin se on kuvattu. Viime aikoina on monissa tutkimuk-
sen oppaissa esitetty validiteetin ja reliabiliteetin hylkäämistä tai korvaa-
mista jollakin toisella käsitteellä, joka kuvaa tutkimuksen luotettavuutta.  

Validiteetin ja reliabiliteetin tilalle on kehitetty vaihtoehtoisia käsitteitä 
(esim. Hammerslay 2008; Altheide & Johnson 1997). Näissä vaihtoeh-
doissa hyväksytään tieteen epävarmuus. Tämän filosofian mukaan arvioi-
daan seurausten ja käytettävyyden kautta. Pätevyys voidaan arvioida esi-
merkiksi: 

1) Arvioitavuudesta 
2) Seurattavuudesta 
3) Uskottavuudesta 
4) Vakuuttavuudesta 
5) Perusteltavuudesta 
6) Luotettavuudesta 
7) Vahvistettavuudesta 

Kaikki nämä sisältävät ajatuksen siitä, että tieto on osittaista ja sen päte-
vyys riippuu siitä, kenelle ja mihin toimintaan se suuntautuu (Ronkainen 
ym.2013, 130 – 131). 

Sisäisellä validiteetilla osoitetaan tutkimuksen johdonmukaisuus. Ulkoi-
sella validiteetilla osoitetaan, että tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää tut-
kimuksen yhteydestä toiseen yhteyteen. Yleisnimi tutkimuksen validitee-
tille on luotettavuus. Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimus on 
pätevällä tavalla perusteltavissa tieteen näkökulmasta. Toiseksi pätevyys 
tarkoittaa sitä, että tutkimus on pätevä tutkimuksen ilmiön tulkitsemiseen. 
Validissa tutkimuksessa tutkijan omat elämänkatsomukset, asema, suku-
puoli yms. käsitteet eivät saa vaikuttaa tutkimuksen kulkuun eikä tulok-
siin. Tehokas tapa välttää vääristymää on jäsenvalidointi eli se että, tutkit-
tavat kommentoivat tutkimustuloksia. (Ronkainen ym.2013, 134 – 135.) 
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Tutkimuksen ulkoisen validiteettiin kuuluu tutkimustulosten yleistettä-
vyys, jolloin on oleellista, onko otos edustava ja edustaako se perusjouk-
koa (Polit & Hungler 1995, 217). Tämän tutkimuksen otoksena oli pää-
kaupunkiseudun automyyjäopiskelijat, työpaikkaohjaajat ja koulutuksen 
edustajat. Tutkimus on luoneeltaan tulkitseva ja sen tuloksia voidaan yleis-
tää vain tässä tutkimuksessa. Aineistossa pyrittiin sen laatuun eikä sen 
määrään.  

Laadullisen tutkimuksen määrä voidaan pitää riittävänä sen jälkeen, kun 
uusista keskusteluista ei enää tule uutta informaatiota tai kun havainnoi-
malla ei enää toistetustikaan löydetä uutta ilmiöstä, löydetään kyllästymis-
piste eli saturaatiopiste( Hirsjärvi & Hurme 2010,60). Tässä tutkimuksessa 
saavutettiin saturaatiopiste näljän opiskelijan ja viiden työpaikkaohjaajan 
haastattelun jälkeen.  

Tässä tutkimuksessa kaikki haastattelut käytiin haastateltavien työympä-
ristössä. Tämä mahdollisti tutkijalle työympäristön havainnoinnin. Jatku-
valla havainnoinnilla syvennetään tutkimuskohteen tuntemusta, joka nos-
taa tutkimustuloksien uskottavuutta (Ruohotie 1995, 229; ks. Aaltonen 
1989). 

Reliabiliteetilla ositetaan kuinka luotettavasti ja johdonmukaisesti tutki-
muksen mittaus ja mittari ovat toimineet. Mittaukset eivät koskaan ole 
täysin virheettömiä. Satunnaisvirheitä tapahtuu ja niihin tutkija ei voi vai-
kuttaa. Satunnaisvirheet eivät vaikuta tutkimuksen reliabiliteettiin. Re-
liabiliteetin luonnetta voi konkretisoida osoittamalla huolellisuutta aineis-
ton keruussa ja analysoinnissa. (Ronkainen ym.2013, 133 – 135.) Järvinen 
& Järvinen (2011, 160) toteavat että, koko tutkimuksen reliabiliteetti tar-
kastelee laajuutta, jolla monen samaa ilmiötä samassa tarkoituksessa tut-
kittavan tutkijan havainnot tuottavat samoja tuloksia. 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä. Haastatteluky-
symyksien vastauksissa oli hyvin pieni hajonta. Tulokset eivät näin olleen 
ole sattumanvaraisia.   
 
  



Auto
 
6 T

6.1

omyyjän osa

TUTKIMU

Tu
esi
fii
op
tee

 Automyy.

Au
vä
mu
kil
vo
asi
asi
os
tus
tom
suj
my

Ha
pä
nil
tie
suu
ko
au
ölj
vio
va

Op
ed
sim
sie
tuo

aaminen ja s

USTULO

utkimuksen 
ille kolme 
li, miten ol

ppimisympä
emahaastatt

yjän osaam

utotekniikka
ä tuotetuntem
utta hänen t
lön luo. Yh

oi olla jopa 
iakkaan kan
iakasta. Au
attava kerto
stekniset as
myyjän on o
juvasti opa
yy”.  

aastatteluiss
äivän autoka
llä autokaup
etämys kaik
uksista.  H

oeajamalla. 
uton kunto m
jyvuodot jn
oijaa ei ollu

aihtoauton k

”Tekniikk
tää toimin
siä tuotek
tä myyjän
torielektr
ym. ym. K
hanskassa

”Kyllä tä
jotka ei ti
lähtee vä
sesti, vaik

piskelijat p
dustajat. Hei
mmäisenä v
ellä opitaan 
otetuntemuk

sen kehittäm

OKSET 

teoria-aine
haastattelut
lisi kehitett

äristöä tulisi
telun kysym

isprofiili 

a. Työeläm
mus. Myyj
tulee osata 
hden haasta
haitaksi. M

nssa jostaki
utomyyjän o
oa asiakkaa
iat pitää ha
osattava itse
staa asiakas

sa korostui 
aupassa. Au
pan katetta 
kista markk
änen on os
Yhden haa

myös korjaa
ne. Tutkimu
ut yhdessäk
kunnon, ja h

ka menee hu
ntaperiaatte
koulutuksia.
n pitää tietä
oniikka kun

Kyllä mun m
a. Se on mie

änne on tul
iedä autoist
ähän ajan p
kka mikään 

pitivät tekn
idän mielest
vuonna. Au

myyntitaito
ksen tärkeäk

minen 

 
44 

eiston ja e
teemaa; min
tävä automy
i kehittää?

mykset (Liite

män edustajie
än ei tarvit
ongelmatil

ateltavan m
Myyjä voi tä
in auton tek
on tunnetta

alle eri järje
allita. Tämä
e käyttää m
sta niiden k

lisävaruste
uton katteet
saadaan no

kinoilla olev
attava arvio

astateltavan 
amoympäris
uksessa tod

kään haastat
hyvityshinna

uimaa vauh
eet. Maahan
 Kyllä se tä

ää mitä se m
n on tullut v
mielestä tek
elestäni tärk

llut niitä pö
ta mitään. S
päästä. Kyl
asentaja pi

niikan tunte
tään auton t

utoliikkeessä
oon liittyvä
ksi. Tekniik

esihaastattel
nkälainen o
yyjän koulu
Näiden tee

e 7). 

en mielestä
tse itse osa
anteessa ne

mielestä liial
ässä tapauk
knisestä asia
va yleisellä

estelmien er
ä edellyttää 
myytävänä o
käytöstä. ”M

eiden myyn
t ovat pien

ostettua. Au
vista lisäva
oida vaihto
mielestä m

stössä, esim
dettiin, että 
ttelun kohte
asta päättää 

htia eteenpä
ntuojat kyllä
änä päivänä
myy. Pakoka
voimakkaas
kniikan puol
keätä.” (My

ölyimurinka
Se on just si
llä tekniikas
idäkään olla

emusta tärk
tekniikkaa p
ä ei voi op
ää osaamista
kan opetus 

lujen perus
on automyy
utusta ja m
emojen ym

automyyjä
ata tehdä au
euvoa asiak
llisen tekni

ksessa aloitt
asta. Tämä 
ä tasolla au
roavaisuuksi
jatkuvaa its

olevia tuotte
Myyjän pitä

nnin tärkeä 
et ja lisäva
tomyyjällä 

arusteista ja
auton kunto

myyjän pitä
merkiksi auto

perinteistä 
eessa. Autom

vaihtoautop

in ja kyllä m
ä tietenkin p
ä yksi olenn
aasupäästö
sti mukaan, 
li pitää joll
y2) 

auppiaita m
tä seurakun
sta pitää ti
a.”( My4) 

keämpänä 
pitäisi opett
ppia auton t
a. Opiskelij
ei saisi men

steella nost
yjän osaami

miten autom
mpärille laad

ällä pitää oll
utojen korja

kasta oikean
iikan tuntem
taa väittelem
taas voi ärs

uton tekniik
ista. Myös 
seopiskelua
eita, jotta hä
ää tietää, m

merkitys t
arusteiden m

on oltava s
a niiden om
o visuaalise
ää osata arv
on alustan k

vaihtoauto
myyjä arvio
päällikkö. 

myyjän pitä
pitää niitä 

nainen osa s
öt ja kaikki m

parkkiavus
lakin tasolla

myymään au
ntaa joka tu
ietää pintap

kuin työel
taa enemmä
tekniikkaa, 
jat kokivat 
nnä liian sy

tettiin 
ispro-
yyjän 
dittiin 

la hy-
austa, 

n hen-
minen 
misen 
syttää 

kka ja 
vero-

a. Au-
än voi 

mitä se 

tämän 
myyn-
selkeä 
minai-
esti ja 
vioida 
kunto, 
on ar-
oi itse 

ää tie-
tekni-
se, et-
moot-
stimet 
a olla 

utoja, 
lee ja 
puoli-

lämän 
än en-

vaan 
myös 

yvälle. 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
45 

Heidän mielestään myyjän ei tarvitse itse osata huoltaa eikä korjata autoa; 
huolto- ja korjaustaidosta ei tosin ole haittaakaan.  

Opiskelijat pitivät lisävarusteiden tuotetuntemusta erittäin tärkeänä. Kol-
me opiskelijaa kertoi, että he opiskelevat päivittäin auton lisävarusteiden 
ominaisuuksia ja käyttöä. Opiskelijat pitivät myös tärkeänä, että au-
tomyyjä osaa tehdä tarvittaessa pieniä toimenpiteitä autoon, kuten lampun 
vaihdot, pyyhkijänsulkien vaihdot ja renkaiden ilmanpaineiden tarkastuk-
set. 

 Opiskelijoiden mielestä automyyjän pitää ongelmatilanteessa osata suju-
vasti neuvoa asiakasta. Useimpien opiskelijoiden mielestä automyyjän 
tekniikan tuntemus luo uskottavuutta.  

Sekä opiskelijat että automyyjät pitivät tärkeänä sitä, että automyyjä tuntee 
auton huoltojärjestelmän ja osaa neuvoa asiakasta auton ylläpidon huol-
lossa Kaikki haastateltavat opiskelijat olivat olleet työssäoppimassa vara-
osaliikkeessä. Heidän mielestään siellä oppi tuntemaan tuotteiden ominai-
suuksia ja rakennetta.  

Kaksi opiskelijaa piti auton lainsäädännön tuntemusta tärkeänä asiana. 
Haastateltavat kokivat yleisesti internetin kautta tulevan informaatiotulvan 
haasteelliseksi. Hyvin usein asiakas on ottanut automallista selville kaiken 
mahdollisen tiedon. On mahdollista, että hän tulee autokauppaan ja ky-
seenalaistaa myyjän tiedot. Myyjät kokivat, että asiakkaat saavat paljon 
virheellistä tietoa keskustelupalstoilta ja muista vastaavista lähteistä. Usein 
asiakkaalla on suhteellisen hyvä kuva autosta jo ennen kuin hän tulee au-
toliikkeeseen. Tämä säästää myyjältä aikaa.   

”Sanotaan niin että, autonmyyjän hommissa ei tekniikan tuntemus ole 
niin tärkeätä mitä luulis. Totta kai myyjän pitää tietää autoista olen-
nainen. Ei täällä katsota esim. onko alapallo väljä, vaan ajetaan au-
tolla lenkki ja kuulostellaan onko ylimääräisiä ääniä. Tarkastellaan 
auto päältäpäin, missä kunnossa kori on. On turhaa tietää, miten 
esim. MC- perssonin rakenne on. Ei ole niin yksilöllistä tarvetta tietää 
sellaista. Auton kunnon toteaminen riittää. Tietoa pitää osata hakea. 
Siihen koulutus pitäisi satsata enemmän. Kun mietin näitä koulun 
kursseja niin, onko esimerkiksi sytytystulpan ydin iridiumista vai pla-
tinasta ei ole mitään merkitystä automyyjälle tietääkö hän sen. Sen si-
jaan hänen pitää osata neuvoa asiakasta kertomaan, missä huollossa 
tulpat vaihdetaan ja mitä se huolto maksaa”. (Op1) 

”Kyllä sitä tekniikan tietoa pitää olla hiukan. Kun asiakkaat soittavat, 
että on tämmöistä ja semmoista vikaa. Jos vaikka asiakas on ostanut 
uuden auton ja siinä on vikaa, niin asiakasta pitää osata neuvoa. Tä-
mä luo hyvän kuvan myyjästä”. (Op3) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että myyjän pitää tuntea auton rakenne, osa-
ta visuaalisesti arvioida käytetyn auton kunto, neuvoa asiakasta auton yl-
läpidosta, tuntea markkinoilla olevien lisävarusteiden valikoima ja omi-
naisuudet ja tehdä pieniä toimenpiteitä autoon.   

Kielitaito. Sekä automyyjät että opiskelijat olivat yksimielisiä siitä, että 
englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön automyyjän 
ammatissa. Useamman mielestä tämä tarve lisääntyy koko ajan. Suurin 
osa automyyjistä kertoi raportoivansa päämiehelle englannin kielellä. 
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Opiskelijat olivat työpaikalla kohdanneet paljon ulkomaalaisia asiakkaita. 
He kokivat, että heidän tekniikan ja kaupallinen sanastonsa olivat puutteel-
lisia.  

Ruotsinkielen taidosta oltiin selvästi eri mieltä. Yhden haastateltavan mie-
lestä ruotsia ei tarvitse lainkaan. Toinen taas sanoi, että monta asiakasta on 
pitänyt ohjata kollegalle, joka osaa ruotsia. Useimmat opiskelijat ja auto-
myyjät arvioivat, että ruotsin kielen taidon tarve on paikallinen. Kukaan ei 
katsonut, että jokin muu kielitaito olisi välttämätön. Yhden automyyjän 
mielestä Venäjän kielen taidosta voisi olla tulevaisuudessa hyötyä.  

”Kielitaito on hirmuisen tärkeätä. Espoossa kun ollaan, niin ruotsikin 
on hirmuisen tärkeätä osata. Jos tohon tulee ulkomaalainen etkä osa 
puhua sen kanssa, niin tasan tarkkaan jää kauppa tekemättä. Täällä 
on paljon ulkomaalaisia komennuksella ja sen takia englanti pitää 
pellittää. (My4)”   

”Ajattele nyt. Jos luovutan auton ulkomaalaiselle joka ei osaa suo-
mea, niin koko kahden tunnin luovutusprosessi pitää sujua englan-
niksi. Meillä (auton merkki) on tarkka proseduuri joka pitää luovutuk-
sessa käydä läpi. Joka ikinen hallintalaitteen toiminta pitää selittää 
tässä tapauksessa englanniksi” (My1) 

”Kyllä englantia tarvitsee paljon. ruotsia ei sillai tarvii, mutta siellä, 
mistä minä olen kotoisin tarvii ruotsia osata”.(Op3) 

Automyyjän sosiaaliset taidot. Automyyjän sosiaalisia taitoja korostettiin 
yksimielisesti. Haastatteluissa nousi esille useita tärkeitä automyyjän hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia: rehellisyys, järjestelmällisyys, sosiaalisuus, 
analyyttisyys, aktiivisuus, motivoituneisuus, älykkyys, tilannetaju, tun-
neäly, myyntihenkisyys, täsmällisyys, työn suunnittelukyky ja paineen-
sietokyky.  

Tutkimuksessa tuli esille, että automyyjän pitää olla monialaosaaja. Nyky-
ään ei riitä, että osaa myydä auton. Yksi automyyjä kertoi, että heidän 
konsernissaan tehdyn tutkimuksen mukaan automyyjän työ on 30 % auton 
myymistä ja 70 % oheistoimintaa.  Kaikki haastateltavat pitivät välttä-
mättömänä sitä, että myyjä tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työ 
koetaan henkisesti stressaavana, koska jokaista henkilökohtaista aikaan-
saannosta mitataan. Useimmat mittarit vaikuttavat suoraan palkkaan. 

Opiskelijat sekä automyyjät pitivät mahdottomana sitä, että sulkeutunut 
ihminen voisi toimia automyyjänä. Moni piti elinikäisen oppimisen taitoja 
välttämättömänä. Uusia autonmalleja ja lisävarusteita tulee jatkuvasti. 
Kaksi automyyjää totesi, että on tärkeätä olla perillä myös kilpailijoitten 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämä vaatii jatkuvaa itseopiskelua ja tiedon 
hankintaa. Kaksi opiskelijaa ja kolme myyjää totesivat, että automyyjän 
työ ei sovi lyhytjännitteiselle ihmiselle. Kaikki haastateltavat pitivät eh-
dottomasti tärkeänä, että myyjän on tultava toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. 

”Meillä on sellainen luovutusjärjestelmä, että siihen menee melkein 2 
tuntia. Sitten kun myyt 15 autoa kuukaudessa sekä hoidat tämän pro-
sessin ja myös laskutat sen 15 autoa. Ja silti se seisoskelee siinä. Kun 
myyjä on tarkkaan sopinut luovutukset ja yks on myöhässä ja toinen 
tulee tunnin aikaisemmin. Tossa olisi ostava asiakas, mutta en uskalla 
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ottaa sitä. Se pitää vain hanskata. Jos sä siinä rupeat kiukuttelemaan 
asiakkaalle, että miks olit myöhässä tai tulit lian aikaisin, niin sieltä 
tulee cc- kyselyn mukana viesti, että v**** sä oot k*****ä. Puhutte-
luun joutuu että miks sun asiakastyytyväisyysideksi on laskenut…tee 
jotain. Sitten hätäpäissään paikallaan näitä palautteita omasta tilistä; 
annetaan asiakkaalle bensaa, lisävarusteita yms.Sitten on oltava hyvät 
hermot, kun ne asiakkaat keskeyttää sinut koko ajan. Voi olla että olet 
tekemässä kauppasopimusta ja ne tulee keskeyttämään sut ihan härs-
kisti. Siinä pitää vaan pysyä tyynenä ja hymyillä. Asiakas pitää ottaa 
aina huomioon vaikka olet tekemässä mitä vaan. Vieläkö haluat auto-
myyjäksi….(naurua)”(My3) 

4/5 automyyjistä piti laajaa yleissivistävää tietoa tärkeänä. Heidän mie-
lestä asiakkaan kanssa pitää osata puhua muustakin kuin autosta. Myyjällä 
on oltava tunneälyä: jo ensimmäisten minuuttien aikana hänen tulee oi-
valtaa, mistä asiakkaan kanssa kannattaa puhua. Myyjän on oltava perillä 
ajankohtaisista asioista. Asiakas ei saa kovin luotettava kuvaa myyjästä, 
joka ei ole perillä esimerkiksi ajankohtaisista talousasioista. 

”Pitää olla sosiaaliset taidot, kärsivällisyyttä ja yleissivistystä. On 
hirveesti hyötyä jos oot hoitanut lukion. Pitää tietää kaikesta jotain. 
On hirveen paljon helpompaa kun osaa keskustella asiasta kun asiasta 
vaikkapa urheilusta, lääkärileikeistä, lätkästä tai ihan mistä vaan. 
Kun saa ohjattua keskustelun muualle ja kun asiakkaan saa naura-
maan niin sitten ollaan vahvoilla. Meillä pitää olla yleistietoa alalta 
kun alata. Pitää olla sosiaaliset taidot, että pystyy jutella”. (My4)     

Tietotekniikan taidot. On itsestään selvää, että tietotekniikan perusosaa-
mista tarvitaan lähes jokaisessa ammatissa. Automyyjän ammatissa tarvi-
taan tietotekniikan perusteiden (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja 
diaohjelmistotaitojen) lisäksi paljon laajempaa osaamista. Myyjä joutuu 
myyntiprosessissa käyttämään jopa seitsemän erilaista ohjelmaa. Auto-
myyjän koulutusohjelmassa on varaosa- ja lisävarustemyyntikurssit. 
Myyntipäälliköt joutuvat näiden lisäksi käyttämään myyntiin ja asiakas-
tyytyväisyyden seuraamiseen tarkoitettuja ohjelmia. Toinen tutkimuksen 
haastateltavista myyntipäälliköistä arvioi että, hän käyttää työssään 28 eri 
ohjelmaa.   

Puolet opiskelijoista ja puolet automyyjistä oli sitä mieltä, että vara-
osamyynnin ohjelmien tuntemus tukee automyyjän työtä. Automyyjät ovat 
havainneet, että nuoret oppivat nopeasti ohjelmien käytön. Heidän mie-
lestään koulun pitää antaa opiskelijalle tietoa siitä, mitä ohjelmia löytyy ja 
mihin niitä käytetään. Opiskelijoiden ja myyjien mielestä on turhaa ope-
tella koulussa ns. ”nappulatekniikkaa”, koska esimerkiksi rahoitusyhtiöi-
den ohjelmat eroavat toisistaan. 

Voimme tässä tapauksessa puhua hybridisistä taidoista, joita Ruohotien 
(2003, 64) mukaan ovat vahvasti sidoksissa informaatioteknologiaan. 
Tyypillistä on, että taidot ja kognitiot ovat toisiinsa integroituneita, eikä 
niitä voida kehittää erikseen.  

Myynti- ja markkinointitaidot. Haastatteluissa tuli ilmi, että automyyjän 
ei tarvitse isoissa autotaloissa tehdä konkreettisesti itse markkinointityötä. 
Mainokset ja ilmoitukset tekee mainostoimisto. Automyyjillä on madolli-
suus luoda markkinointiin uusia ideoita. Opiskelijat eivät pitäneet markki-
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kä automyyjät että opiskelijat totesivat, että automyyjäksi pitää itse haluta. 
Mikäli opiskelija ”sijoitetaan” tahtomattaan myyjän koulutusohjelmaan, 
niin koulutus menee suurella todennäköisyydellä hukkaan.  

”Kyllä kaikki lähtee opiskelijasta itsestään. Jos opiskelijalla on asen-
netta ja halu oppia, niin tulevaisuus on taattu. Asiakaspalveluhenki-
syyttä pitää olla. Täsmällisyys on myös tärkeätä. Opiskelijoille olisi 
opetettava elämänhallintaa. Välillä tuntuu, että he eivät ymmärrä, mi-
kä työpaikka on ja mitkä pelisäännöt täällä vallitsee. Ei täällä voi 
mennä ja tulla samalla tavalla kuin koulussa”( My5) 

Automyyjät painottaisivat koulutusta nykyistä enemmän kaupalliselle puo-
lelle. Aitoa asiakastilannehallintaa tulisi harjoitella. Opiskelijoille olisi 
luotava ammattimyyjän identiteetti alusta alkaen. Opetustilanteen pitäisi 
olla mahdollisimman aito. 

Automyyjät nostivat esille tietotekniikan ja englannin kielen opetuksen li-
säämisen. He kokivat, että nämä kaksi ovat automyyjän tärkeämmät työ-
välineet. Ruotsin perusopetus pitäisi myös säilyttää.  

Opiskelijat pitivät yksimielisesti hyödyllisinä tehtäviä, jotka heille anne-
taan työssäoppimisen yhteydessä. Tulos on vastoin tutkijan omaa hypotee-
sia. Työssäoppimisen aikana tulee hetkiä, jolloin ei ole mitään tekemistä. 
Nämä hetket on hyvä hyödyntää tehtävien suorittamiseen. Tehtävät on ai-
na laadittu siten, että opiskelija joutuu hakemaan tietoa työssäoppimisen 
ympäristöstä.  

Opiskelijat pitivät puutteena sitä, että oppilaitoksen käytössä ei ollut verk-
ko-oppimisalustaa eikä verkko-ohjelmia. Heidän mielestään verkko-
opetusta tulisikin kehittää. Asiakaspalvelua ja auton rakennetta voisi hyvin 
opiskella verkossa. Opiskelijat pitivät paperimuodossa olevia harjoitus-
tehtäviä epäkäytännöllisinä. 

”Kyllä noita lippuja ja lappuja tulee ihan järkyttävästi. Tossa (opiske-
lija näyttää tutkijalle) ei ole vielä läheskään kaikki. Noita tulee todella 
paljon ja sitten ne häviää tai rypistyy. Ne pitäisi toteuttaa paremmin 
niin, vaikka että ne olisi verkossa.( Op2)  

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Opetushallituksen edustaja oli 
tietoinen englannin ja ruotsin kielenopetuksen lisäämisen tarpeesta. Hänen 
mielestään kannattaisi vapaasti valittavien neljä opintoviikkoa käyttää 
kielten opiskeluun. Painotus tulisi olla kuitenkin enemmän englannin kie-
len opetuksessa. Opetushallituksen uudistetussa tutkinnon perusteissa tul-
laan englannin opetuksen lisätarve huomioimaan.  Opetushallituksen asi-
antuntija nosti esille attoaineiden (Liite 4) ja ammattiaineiden integroimi-
sen tarpeen. Hänen mukaansa tämä vaatii hyvää opetuksen suunnittelua ja 
opettajien oikeaa asennetta. Automyyjän koulutuksessa tämä tarkoittaisi 
esimerkiksi sitä, että englannin kielen opettaja osallistuisi ammattiaineiden 
opetukseen. Joissakin kouluissa tätä on pilottina kokeiltu. Tulokset ovat 
olleet hyviä. Ongelmana on ollut lähinnä opettajien asenne.  

”Filosofian maisterille voi olla suuri kynnys pukea haalarit ja suoja-
kengät päälle ja mennä autohalliin opettamaan”. (Opettaja) 
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kivat varaosamyynnin ja varastonhallinnan opintojakson erittäin hyödylli-
seksi.  

”Tällä alalla on oltava ajokortti. Muuten tästä ei ole mitään hyötyä 
Varaosamyynnissä se onnistuu. Yks opiskelija, jolla ei ollut korttia oli 
täällä pari viikkoa. Se turhautui, kun ei ollut mitään muuta tekemistä 
kun käännellä autojen hintalappuja. Sitten se vaihdettiin vara-
osamyyntiin. Nyt sillä menee siellä kuulemma hyvin” (Op3)   

Opetushallituksen edustaja korosti, että työssäoppiminen pitää olla nyky-
ään joustavaa. Laajennettua työssäoppimista pitää ja täytyy osata käyttää. 
Tämä seikka pitää huomioida opetussuunnitelmaa laadittaessa.  

Opiskelijat olivat koulussa työssäoppimisjakson aikana yhden päivän vii-
kossa (1+4). Kaikki opiskelijat olivat yksimielisesti tyytyväisiä tähän jär-
jestelmään. Opiskelijat kokivat reflektoimisen opiskelutovereiden ja opet-
tajien kanssa erittäin hyödylliseksi. Koulupäivä mahdollistaa myös heidän 
mielestään harjoitustehtävien käsittelyn. Yksi opiskelija koki että koulu-
päivä katkaisee sopivasti viikon ja siten jaksaa paremmin keskittyä työs-
säoppimiseen.  

Siitä lähtien kun ruvettiin tähän 1+4 järjestelmään, niin pudokkaitten 
määrä on väheentyny työssäoppimisjakson aikana. Kontakti oppilai-
siin säilyy hyvin ja samalla käydään läpi viikon aikana tulleita kysy-
myksiä.(opettaja)  

Refleksiivisyys on oman toiminnan, sen perusteiden ja seuraamusten kriit-
tistä analysointia ja pohtimista. Tunteiden läpikäyminen on erityisen tär-
keää. Torjutut ja negatiiviset tunteet on selvitettävä, sillä ne haittaavat op-
pimista. Sen sijaan positiivisia tunteita on edistettävä. 
 
David Bond ja Nod Miller (1996) kehittivät oman refleksiivisen mallin. 
Heidän mielestään refleksiivisen prosessin ja kokemusoppimisen välillä 
on voimakas sidos. Malli koostuu kolmesta osasta: 

1) kokemuksen mielenpalauttamisesta ja sen uudelleen läpikäynnistä 

2) kokemukseen liittyvien tunteiden tarkastelusta 

3) kokemuksen uudelleenarvioinnista. 

Jotta kokemus johtaisi oppimiseen, siinä kuuluu olla jatkuvuutta ja inter-
aktiota. Kokemuksen jatkuvuudella tarkoitetaan, että kokemus yhdistetään 
menneeseen kokemukseen tai tulevaan kokemukseen. Oppimista tuottavat 
kokemukset eivät ole irrallisia yksittäistapauksia. Interaktioperiaate tar-
koittaa, että kokemus on aina sitä, mitä se on, sillä se toteutuu yksilön ja 
hänen ympäristönsä transaktion kautta. ( Ruohotie 2000 138 – 140.) 

Verkko-opetus. Yksikään haastateltavista ei ollut koskaan opiskellut verk-
ko-oppimisympäristössä. Monen opiskelijan mielestä tehtävien hallinta 
olisi helpompaa, jos ne eivät olisi paperimuodossa, vaan esimerkiksi 
Moodle-oppimisalustalla. Kaikki opiskelijat uskoivat, että verkko-opetuk-
sesta olisi heille hyötyä. Opiskelijat suhtautuivat myönteisesti oppimis-
tehtäviin, joten tästä voidaan päätellä, että verkko-opetuksesta olisi heille 
hyötyä. Automyyjät olivat tietyissä oppiaineissa verkko-opetuksen kan-
nalla. Verkko-opetusta käytetään paljon merkkiorganisaatioiden omissa 
koulutuksissa ja automyyjän erikoisammattitutkintoon johtavassa koulu-
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tuksessa. Kaksi opiskelijaa piti mobiiliopetusta käyttökelpoisena vaihto-
ehtona. Asiakaspalvelutilanteita voisi heidän mielestään kuvata tabletilla 
ja tehdä niistä opetusmateriaalia. Kaikki opiskelijat pitivät esitysharjoituk-
sia hyödyllisinä. Videomateriaalia voisi myös hyödyntää esitysharjoituk-
sissa.  

Automyyjä (My5) oli itse suorittanut automyyjän perusasteen tutkinnon. 
Kun haastattelija kysyi, mitä oppiaineita sinun kohdallasi olisi pitänyt olla 
enemmän, hän vastasi: 

”No kyllä enemmän olisi pitänyt olla miten asiakas pitää kohdata. 
Kyllä se on tässä hommassa a ja o” 

Ammattiosaamisen näytöt. Kolmen opiskelijan mielestä ammattiosaami-
sen näytöt kuuluu tehdä työpaikalla. Heidän mielestään näytöt tulee antaa 
aidossa ympäristössä. Näytöt ovat olleet lähinnä auton luovutusprosessi ja 
siihen liittyvä kirjallinen työ. Luovutukset on videoitu ja analysoitu. Yh-
den opiskelijan mielestä ammattiosaamisen näytöt pitäisi tehdä koulussa. 
Hänen mielestään työnantaja ei välttämättä ole perillä näytön tavoitteista. 
Tavoitteet asetetaan huomattavasti korkeammalle kuin opetussuunnitel-
massa. Opettajan tulee käydä työpaikkaohjaajan kanssa huolellisesti läpi 
ammattiosaamisen arvioinnin kriteerit ennen näyttöä. Oliko näin tehty täs-
sä tapauksessa?  Virtanen (2013, 84) toteaa väitöskirjassaan että tekniikan 
ja liikenteen alalla työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjeis-
tuksessa on vaihtelevuutta. Opiskelijat eivät ole aina olleet tietoisia näyttö-
jen sisällöstä, määrästä ja tavoitteista. Myös työpaikkaohjilla on ollut epä-
selvyyksiä ammattiosaamisen näyttöjen kriteereistä.  

Työpaikkaohjaajien mielestä näyttöjen oikea oppimisympäristö on työ-
paikka. Työpaikalla on aitoja asiakaspalvelu- ja ongelmaratkaisutilanteita. 
Asiakaspalvelutilanteet ovat usein yllätyksellisiä.  

Oppilaitoksen oppimisympäristössä voi vain ”leikkiä” autokauppaa 
Ei siellä saa aikaiseksi aitoja tilanteita.( My2)  

Opetushallituksen asiantuntija muistutti, että ammattiosaamisen näytöt pi-
tää järjestää aina työpaikalla, mikäli siihen on mahdollisuus. Opetushal-
litus valvoo näyttöjä tehostetusti.   

Oppilaitoksen opettajat ja koulutuspäälliköt olivat työpaikalla pidättävien 
näyttöjen kannalla. Ainoastaan auton kunnon arvioinnin näyttö on pidetty 
oppilaitoksen tiloissa. Autoliikkeissä ei ole nostureita ja välineitä, jotka 
ovat välttämättömiä opetussuunnitelman mukaisten näyttöjen toteuttami-
seksi. 

Autoalan keskusliiton asiantuntijan mielestä autokauppa tulee tulevai-
suudessa siirtymään verkkokauppaan. Toistaiseksi autojen verkkokauppa 
vaatisi lainsäädännön muutoksen. Verkkokauppa katsotaan etäkaupaksi, 
mikäli ostaja ei ole ollut fyysisessä kontaktissa myyjän kanssa. Siinä tapa-
uksessa ostajalla on autolleen kolmenkymmenen päivän palautusoikeus. 
Tämä seikka on tällä hetkellä ongelmakohta.  Hänen mukaansa jälkimark-
kinoinnin kiristynyt kilpailu on ajanut autotalojen taloudet tiukoille. Auto-
kauppa on ollut Suomessa laskusuunnassa jo kaksi vuotta. Tulevaisuuden 
autokauppaan vaikuttavat verokäytänteet, julkisten liikenteen palvelut ja 
taloudellinen tilanne. Ne vaikuttavat mm. siihen kuinka paljon tulevaisuu-
dessa tarvitaan automyyjiä. Mallia pitäisi ottaa päivittäistavarakauppojen 
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toiminnasta. Pitäisi hyödyntää enemmän digitalisointia. Markkinoinnissa 
pitäisi ottaa huomioon, mistä autojen ostajakohderyhmät hakevat tietoa.  

”Autotalojen kiinteistöihin on sidottu suuret pääomat. Pelkästään yl-
läpitokustannukset ovat korkeat. Tulevaisuudessa ei tulla rakenta-
maan niitä miljoonia maksavia lasipalatseja. Tällä hetkellä jälkimark-
kinoinnissa on ylitarjontaa. Korjaamoketjut ovat vieneet isoilta auto-
taloilta asiakkaita. Jälkimarkkinointi ei entisen tapaan pysty kannat-
tamaan autokauppaa” (autoalan keskusliiton asiantuntija)   

Tekniikan osaaminen tarve tulee koko ajan vähenemään. Automyyjän pi-
tää tietää auton keskeisten ominaisuuksien erovaisuudet, jotta hän pystyy 
vastaamaan asiakkaan kysymyksiin. Automyyjän ei tarvitse osata huoltaa 
autoa, mutta hänen pitää osata antaa neuvoja auton ylläpidosta.  Asiantun-
tijan mielestä pitäisi entistä enemmän painottaa opetusta myynti- ja mark-
kinointiin. Lisäksi pitäisi opiskelijoille antaa mahdollisuus luoda uusia 
keinoja myydä autoja. 

Asiantuntijan mielestä on selvitettävä, mitä myyntityön ulkopuolisija teh-
täviä automyyjä voisi tehdä? 

”Voidaan vaikka ajatella että automyyjä toimii koko auton elinkaaren 
aikana asiakkaan yhteyshenkilönä. Jos asiakkaalla on huoltoon, vara-
osiin taikka jotakin muuta autoon liittyvää asiaa, niin minä pystyn 
auttamaan. Ei pelkästään sitä myyntiä, vaan mitä lisäarvoa se voisi 
tuottaa. Meidän pitäisi päästä siitä suppeasta ajattelusta eroon ja 
miettiä mitä se auto voi elinkaaren aikana meille tuottaa. Kun ajatel-
laan että auton keskimääräinen ikä on tänä päivänä 12,5 vuotta, niin 
pitää miettiä, miten mä saan sen asiakkaan pysymään mun liikkeessä? 
Voidaan puhua oma-automyyjästä samalla tavalla kun nyt on omalää-
käreitä. Enään ei ole se auto pääasia vaan autoilu”( autoalan keskus-
liiton asiantuntija)   
 

Asiantuntija lähtisi opetuksessa liikkeelle siitä, miten asiakkaat kokevat 
autokaupan. Automyyjien pitäisi kysyä asiakkailta mistä nämä hakevat tie-
toa, ja suunnata markkinointia sinne. Nuorissa on paljon potentiaalia. 
Meidän pitää vain osata hyödyntää se, linjasi autoalan keskusliiton asian-
tuntija.  

Kauppa- ja sopimuslainsäädännön tunteminen korostuu tulevaisuudessa 
entistä enemmän. Automyyjän on tunnettava kuluttajasuojavirhevastuu-
laki. Tällä hetkellä on osoittautunut, että automyyjillä on runsaasti puut-
teita lainsäädännön tuntemuksessa.  

Verkko-opetuksen osuutta olisi mietittävä tarkkaan. Tulevaisuudessa on 
syytä lisätä verkko-opetusta. Autoalan keskusliitto tulee lanseeraamaan 
asiakaspalvelun opetusohjelman. Ohjelma on rakennettu pitkälle tuotevir-
hevastuulakiin nojautuneena. Tulevaisuudessa voisi ajatella, että auto-
myyjälle tulisi lainsäädännön pätevyys pakolliseksi. Kurssi voisi olla ver-
rattavissa tulityökorttiin tai sähköauton korjaustöihin vaadittava SFS 6002 
tutkinto.  

Asiantuntija huomautti, että työssäoppimisen määrä ei ole yksin ratkaiseva 
vaan pikemminkin se, miten se toteutetaan. Opiskelijan pitäisi saada tehdä 
sellaisia tehtäviä, joissa hänellä olisi mahdollisuus kehittää autokauppaa. 
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Työssäoppiminen pitäisi yleisesti ottaen suunnitella tarkemmin. Opiskeli-
jat pitäisi ottaa enemmän mukaan työssäoppimisen suunnitteluun. Asian-
tuntijan mielestä ns.”hanttityöt” ovat autoalan vitsaus. Opiskelijat vaihta-
vat renkaita tai pyyhkivät autojen kojelautoja kuukauden ajan. Siitä ei ole 
pitkällä tähtäimellä kenellekään hyötyä. Opiskelijan ja työnantajan oikeu-
det pitää olla selvänä, ennen kuin opiskelija aloittaa työssäoppimisen. Ky-
seisessä asiassa on paljon parantamisen varaa.    
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7 POHDINTA 

Tutkimuksen kohteena oli automyyjän osaaminen. Tutkimuksen empiiri-
sen aineiston analyysin perusteella luodaan Omnian ammattiopiston auto-
myyjän opetussuunnitelma. Teoria rakentui automyynnin, oppimisen ja 
osaamisen ympärille. Teoriatietoa automyynnistä oli niukasti saatavissa. 
Sen sijaan pedagogista kirjallisuutta löytyi runsaasti. Tutkimuksessa teh-
tiin yhteensä kolmetoista teemahaastattelua. Tutkijaa yllätti haastateltavien 
positiivinen asenne tutkimukseen. Kukaan ei empinyt saatikka kieltäytynyt 
osallistumasta haastatteluun. Haastateltavista moni kehotti tarpeen vaati-
essa ottamaan uudestaan yhteyttä. Teemahaastattelut toteutettiin helmi- ja 
maaliskuussa. Silloin eletään autokaupan suhteen kaikkein hiljaisinta ai-
kaa. Tämä edesauttoi opiskelijoitten ja automyyjien keskittymistä haastat-
teluihin, mikä osaltaan lisäsi tämän tutkimuksen luotettavuutta.   

Omnian auto-osastolla on kaksi perusasteen koulutusohjelmaa: ajoneu-
voasennuksen ja korinkorjauksen koulutusohjelmat. Syksyllä 2014 käyn-
nistyy uutena koulutusohjelmana automyyjän perustutkintoon johtava kou-
lutus. Tutkimus osoitti, että uusi koulutusohjelma vaatii täysin erilaista 
opetusta kuin autonasennus ja korinkorjaus. Nykyiset koulutusohjelmat 
perustuvat pitkälle syvälliseen auton rakenteen tuntemiseen ja käden tai-
toihin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että automyyjä ei tarvitse käden taitoja. 
Hänen pitää hallita pintapuolisesti auton rakennetta ja omata vahvat affek-
tiiviset ja konatiiviset valmiudet. Lisäksi hänellä on oltava vankka kieli- ja 
myyntitaito. Automyynnissä kohtaavat kaksi eri maailmaa samassa kon-
tekstissa: liiketalous ja tekniikan ala. Näiden yhteensovittaminen vaatii 
koko opetushenkilöstöltä uutta ajatusmallia ja asennetta. Automyyjän ope-
tus tulee vaatimaan huomattavasti enemmän teoriaopetusta kuin au-
tonasennus- ja korinkorjauskoulutusohjelmat.  

Opetushallituksen ennakointitutkimuksessa (2013) pohdittiin pitäisikö au-
tomyyjän koulutus olla yksi liiketalouden koulutusohjelmista? Tässäkin 
tutkimuksessa muutamat automyyjät nostivat asian esille. Tutkijan käsitys 
on, että automyyjän koulutus voisi olla ns. hybridikoulutusohjelma. Kysei-
sen mallin mukaan opiskeltaisiin limittäin liiketaloutta ja autotekniikkaa.  
Suomen toiseen asteen koulutusjärjestelmässä on runsaasti eri alojen kou-
lutusohjelmia. Tämä seikka on saanut viime aikoina paljon kritiikkiä osak-
seen.  

Opetushallituksen teettämän tutkimuksen (2013, 218) mukaan Suomessa 
pitäisi aloittaa vakavissaan keskustelu ammatillisen koulutuksen rakenteen 
uudistamisesta. Opetussuunnitelmiin pitäisi saada enemmän joustavuutta 
sekä opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteena on entistä enemmän työ-
elämän osaaminen. Työryhmä esittää perustutkinnon vuosikurssi- ja mo-
duulijärjestelmästä luopumisesta. Se mahdollistaisi opiskelijoiden vapaan 
liikkumisen. Käytännössä opiskelu toteutettaisiin nykyisen luokattoman 
lukiojärjestelmän ja korkeakoulujen tavoin. Käsillä olevan tutkimuksen tu-
losten ja tutkijan pitkän opetusalan kokemuksen nojalla voi olla vilpit-
tömästi samoilla linjoilla opetushallituksen työryhmän kanssa. Luokatto-
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tultava toimeen kaikkien ihmisten kanssa. Sisukkuus ja aktiivisuus ovat 
avainasemassa menestyvällä automyyjällä.  

Tutkimuksessa todettiin, että automyyjän avainarvo on rehellisyys. Auto-
myyjän ammattia varjostaa vieläkin uskomus, että automyyjät ovat epäre-
hellinen ammattiryhmä. Tämän takia asiakkaat suhtautuvat autokauppiaa-
seen varauksella, tarkkaillen kriittisesti hänen toimintaansa. Yksi auto-
myyjä totesi, että jo vinossa oleva kravatti saattaa antaa asiakkaalle huoli-
mattoman ja epärehellisen automyyjän vaikutelman.  

Automyyjän on osattava reagoida ja ratkaista ongelmia nopeasti. Tutki-
muksessa todettiin, että kaupan lukitseminen mahdollisimman nopeasti on 
automyyjän avaintaito. Tämä vaatii myyjältä adaptiivista myyntityyliä. 
Adaptiivisuus on vahvasti kytköksissä myyjän temperamenttiin.  

Adaptiivinen myyjä muodostaa nopeasti käsityksen asiakkaan tarpeista. 
Tämän jälkeen hän laatii nopeasti päässään myyntistrategian. Myyntistra-
tegiasta hän muotoilee sanoman, jonka tavoitteena on kauppa. Myyjä ar-
vioi strategian toimivuuden ja tarvittaessa palaa alkuun luoden uuden stra-
tegian. Adaptiivinen myyntityö edellyttää, että myyjä kykenee kuun-
telemaan ja ymmärtämään asiakkaan tilanteen. Myyjän on myös havait-
tava asiakkaan tarpeita.  

Kolme automyyjää oli sitä mieltä, että liian syvä autotekniikan tunteminen 
on jopa myyjälle haitaksi. Haastateltavien mielestä tekniikkaan ei saa ta-
kertua liikaa myyntitilanteessa. Tämä seikka tukee Mertasen (2003) väi-
töskirjan tulosta, jonka mukaan tekniikan koulutus tukahduttaa adaptiivista 
myyntityyliä. Adaptiivinen myyntityyli todettiin tärkeäksi Mertasen väi-
töskirjassa. Tässä tutkimuksessa todettiin sama asia.   

Adaptiivinen myyntityö lähtee siitä, että myyjä sopeuttaa toimintaansa 
eteen tulevien tilanteiden ja kohdattavien asiakkaiden mukaan (Kairisto 
Mertanen, 2003, 85 - 87). 

Hanhisen (2010, 69) mukaan ihmisen temperamentti vaikuttaa yksilön 
vuorovaikutustapoihin ja -tyyliin. Temperamentti on kytketty vahvasti yk-
silön arvomaailmaan. Temperamentti kompetenssina säätelee toimintaa ja 
orientaation tyyliä yleisellä tasolla. Sosiaalinen suuntaus, intensiivisyys, 
voimakkuus ja sisukkuus on yleisesti liitetty temperamenttisuuteen. Tem-
peramentti on osaksi geneettistä, joten sitä on vaikeata muuttaa. Työnte-
kijän pitäisi tiedostaa oma temperamenttinsa, jotta hän voi kriittisesti tar-
kastella omia käyttäytymis- ja toimintatapoja.  

Tutkimuksessa ilmeni, että automyyjällä on oltava vankka motivaatio ja 
tahtotila. Tämä tulee olemaan automyyjän koulutuksen suurin haaste. Ku-
ten luvussa 4.1 todettiin, niin tahtopolku määräytyy motivaatiosta. Moti-
vaatiota tukevat elämän aikaisemmat kokemukset (distaaliset tekijät). 
Omnian ammattiopiston automyyjän koulutusohjelma on ammatillista pe-
rusastetta. Opiskelijat tulevat olemaan keskimäärin iältään 16 – 20 -vuoti-
aita. Heillä ei ole juurikaan distaalisia tekijöitä, jotka tukisivat motivaatio-
orientoitumista. Jo aiemmin suoritetun PESTE- analyysin perusteella au-
tomyyjän perusosaamisen koulutuksella riittää haasteita.  

Ruohotie (2003, 88) toteaa, että motivaatiolla ja tahdolla on erityisen suuri 
merkitys ammatillisen kompetenssin kehittymisessä. Hänen mukaansa tah-
to ja motivaatio on kuitenkin syytä erottaa toisistaan. Työntekijällä saattaa 
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olla huipussaan oleva motivaatio, mutta sitä hän ei kykene asettamaan it-
selleen selkeitä tavoitteita. Heitä saattavat häiritä myös ajatusten harhailu 
ja ulkoiset pakotteet.  

Automyyjän on oltava oppimisorientoitunut. Tutkimuksessa nousi esille, 
että myyjän on jatkuvasti opiskeltava omien ja kilpailijoiden tuotteiden 
ominaisuuksia. Autoihin tulee jatkuvasti uutuutta. Verotuskäytänteet 
muuttuvat lähes kerran vuodessa. Uusia lisävarusteita tulee markkinoille 
lisää jatkuvasti.   Tämä edellyttää elinikäisen oppimisen omaksumista. 

Automyyjän pitää olla muutosorientoitunut. Autoala on tällä hetkellä mur-
rostilassa. Autoalalla on epävarmuutta ja jatkuva muutostila on käynnissä. 
Ruohotie (2000, 17) kuvaa muutosta ja epävarmuutta termillä turbulenssi. 
Se on tila, jossa muutosten nopeus ylittää meidän analyyttisen kykynä 
ymmärtää muutosta.    

Pakokaasupäästöt sanelevat autojen verotusta ja kokonaishintaa. Muutok-
sia verotuksiin tulee tiheästi Euroopan Unionin kautta. Liikenneministeri 
Merja Kyllönen toteaa auto- ja korjaamomessuilla pitämässään esitel-
mässä, että vaihtoehtoisten polttoaineiden huomio on jäänyt viime aikoina 
vähälle. ”Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan järeitä uusia toi-
menpiteitä todennäköisesti sekä taloudellisen että informaatio-ohjauksen 
osalta” (Suomen Autolehti 2014).  

Oppimisorientaatiossa henkilön mielenkiinto kohdistuu jatkuvaan taitojen 
parantamiseen; suoritusorientaatiossa sen sijaan on kyse tunnustuksen 
saamisesta olemassa oleville taidoille, kyvyille ja suorituksen tuloksille 
(Kairasto- Mertanen 2003, 96). Automyyjän suoritusorientaatio kul-
minoituu provisiopalkkaan ja bonuksiin. Tutkimuksessa automyyjät ker-
toivat, että automyyjän pohjapalkalla ei Suomessa pärjää.  

Opetussuunnitelman laadinnassa tullaan painottamaan myös affektiivisia 
valmiuksia. Näitä on ulkopuolisen vaikea muuttaa. Ensin on saatava opis-
kelija reflektoimaan omaa toimintaansa. Ammattiaineiden opetuksen si-
sältöön tullaan liittämään harjoitteita, joilla pyritään opiskelijan itsere-
flektointiin. Lisäksi vapaasti valittaviin, ammattitaitoa täydentäviin tutkin-
non osiin tullaan tarjoamaan psykologiaa.  

Autoalan turbulenssi vaatii myös opetushenkilöstön jatkuvaa kouluttautu-
mista. Opettajien työelämän osaamisen toteuttaminen kangertelee. Opet-
tajat pitäisi saada joka toinen vuosi kuukaudeksi työelämäjaksolle. Syynä 
järjestelmän kangerteluun on tiukentuneet resurssit ja sijaisten löytäminen. 
Yhtenä vaihtoehtona olisi soveltaa työssäoppimisen valvonnan ja työelä-
mäjakson yhteensovittamista.  Tämän mallin mukaan opettaja työskente-
lisi työssäoppimisjakson aikana jokaisen opiskelijan kanssa vuorotellen. 
Mikäli opettajat siirtyisivät kokonaistyöaikaan, järjestelmä ei vaatisi min-
käänlaisia lisäresursseja.     

Automyyjän kognitiiviset valmiudet. Kognitio ymmärretään mielen pro-
sessina tietoisuutena ja ajatteluna. Tieto voi olla deklaratiivista tai prose-
duraalista.  Deklaratiivinen tieto voi olla muodollista kirjatietoa, faktoja tai 
väittämiä. Proseuduraalinen tieto ilmenee käytännön taitoina. (Ruohotie 
2000, 77.) Taidot eivät muodostu itsestään, vaan vaativat harjoittelua, ope-
tusta ja itsereflektointia. Henkilökohtaiset ominaisuudet toki auttaa ta-
voitteisiin. (Hanhinen 2013, 64 – 65.) 
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Yksi automyyjän avainkompetenssi on tuotetuntemus. Automyyjän on 
osattava auton anatomia teknisellä tasolla. Hänen ei tarvitse osata korjata 
mutta hänen pitää tietää yleisellä tasolla, miten ja missä korjaus voidaan 
tehdä. Automyyjän on osattava kertoa asiakkaalle mm. moottoreiden, jar-
rujen, voimansiirron, turvavarusteiden ja lisävarusteiden keskeisistä erois-
ta. Opetussuunnitelmassa pitää tähän kiinnittää huomiota. Koulutuksessa 
ei pidä laittaa resursseja käytännön korjaus- ja huollon opetukseen. Esi-
merkiksi auton sähkölaitteiden korjaustaito ei ole automyyjälle tarpeel-
linen. Automyyjän pitää kyllä tuntea sähkölaitteiden erovaisuudet ja toi-
minta.  

Automyyjällä on oltava vahva englannin- ja kohtalainen ruotsinkielen tai-
to. Opetussuunnitelmaan lisätään kahden opintoviikon englannin kurssin 
lisäksi kolme opintoviikkoa valinnaista. Ruotsin kieltä lisätään yhdellä 
opintoviikolla. Eli yhteensä automyyjäopiskelija opiskelee neljä opinto-
viikkoa englantia ja kaksi opintoviikkoa ruotsia. Tutkimuksessa englan-
ninkielen merkitys nousi niin vahvasti esille, että ammattiaineisiin on syy-
tä integroida kaupallista ja teknistä englantia. 

Tieto- ja viestintätekniikan perusosaamisen lisäksi tarvitaan ohjelmistojen 
hallintaan vaadittavia ammattispesifisiä taitoja. Omnian pitää varautua 
hankkimaan yleisimmät autoliikkeiden käyttämät ohjelmistot. Tvt- teknik-
kaa tullaan integroimaan jokaiseen ammattiaineeseen. 

Opetussuunnitelmaan liitetään kolme opintoviikkoa verkko-opetusta. Ope-
tusta toteutetaan Moodle-oppimisalustalla, Prodiagsin verkko-opetus-
ohjelmalla ja autoalan keskusliiton asiakaspalveluohjelmalla.  

Työssäoppimista pitää olla automyyjän koulutusohjelmassa paljon. Opis-
kelijoiden työssäoppimismäärä on nykyisin yhteensä 54 ov.  Yhdenkään 
haastatellun opiskelijan mielestä työssäoppimista ei ollut liikaa. Joidenkin 
mielestä sitä oli liian vähän. Oppimisympäristön pitää olla aito. Opetus-
suunnitemaan sisällytetään 2 ov työssäoppimista ensimmäisen vuosikurs-
sin lopussa. Ideana on saada opiskelija orientoitumaan autoalaan. Toisen 
vuoden keväänä työssäoppimista on 20 ov. Siitä 10 ov on varasto- ja vara-
osahallintaa ja 10 ov on uusien tai käytettyjen autojen myyntiä. Mikäli 
opiskelijalla ei ole ajokorttia, niin hän suorittaa koko jakson vara-
osamyynnissä.  Kolmantena vuonna on autoliikkeessä tapahtuvaa  työssä-
oppimista 30 ov.  

Tutkimus on selkeyttänyt automyyjän työtehtävässä vaadittavia kompe-
tensseja ja antanut viitteitä siitä, miten kompetensseja tulisi kehittää. Ku-
vioon 14 on tiivistetty automyyjän osaamisprofiili. Kuviosta nousee sel-
västi esille vaadittavan osaamisalueen laajuus. Tutkijalle oli yllätys, miten 
vaativa ammatti automyyjä todellisuudessa on. Tutkijan on helppo yhtyä 
automyyjän (My4) mielipiteeseen: 

”Ei tämä helppoa hommaa ole. Jos olis, niin sitten tätä tekisi moni 
muu. Tätä on moni yrittänyt tulla tekemään ja vähän ajan päästä on 
lähtenyt muihin hommiin. Ei tämä todellakaan helppoa hommaa ole, 
vaikka saattaa joskus ulkopuoliselta tuntua siltä. Kyllä se on äärim-
mäisen harvinaista, että asiakas sanoo että mä otan ton ja istuu jakka-
ralle, laittaa nimen sopimukseen. Kyllä siitä tulee silloin pahuksen hy-
vä fiilis.”  



Auto
 

7.1

omyyjän osa

 Tutkimu.

Au
tel
rin
tus
su
asi

Tu
tee
lan
ne
nit
vii
tom
pa
ky
 

 

aaminen ja s

uksen jatkok

utomyyjän k
lma käyttöö
n tulee hyvä
ssuunnitelm
orittava op
iakirjan. 

utkimuksen 
esta on laad
nnetta sekä 
en vaatii jat
ttelun pohja
iden vuoden
myyjän kou

aikkaohjaaji
yselynä työp

sen kehittäm

  Kuvio 14

kehittely 

koulutusohj
ön elokuussa
äksyä opetu

man runko. 
ettaja tekee

tuloksista
dittu Swot-
antaa kuva

tkossakin o
aksi. Autom
n välein. Tä
ulutusohjelm
ensa toim

paikkaohjaaj

minen 

 
60 

4. Automyyjä

jelmassa on
a 2014. Enn

ussuunnitelm
Sen perus

e omana ke

ja Omnian
analyysi. A

an tulevista 
osaamistarp
myyjän osaa
ämän tutkim
man valmi

mesta. Arvi
ajille ja teem

 

än osaamispr

n tavoitteen
nen sitä Om
ma. Tässä tu
steella opet
ehityshankk

n auto-osast
Analyysi va
haasteista. 

eiden selvit
amisprofiili 
muksen tulo
stuvien opi
iointi tulla
mahaastattel

ofiili 

na saada uu
mnian amma
utkimuksess
ttajan pedag
keenaan ope

ton tämän 
alottaa auto
Autoalan n
ttämistä ko
vaatii päivi

oksia tullaan
iskelijoiden

aan toteutta
una opiskel

usi opetussu
attiopiston r
sa tuotetaan
gogisia opi
etussuunnite

hetkisestä 
o-osaston ny
nopea muut
oulutuksen 
ittämistä ai
n arvioimaa
n ja heidän
amaan lom
lijoille.   

 

uunni-
rehto-
n ope-
intoja 
elma-

tilan-
ykyti-
ttumi-
suun-
nakin 

an au-
n työ-
make-



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
61 
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Liite1 
 Strategiset ajurit. Kuvattuna PESTE- analyysillä 

Poliittiset 

tekijät 

 

 

 lainsäädännön kehitys 
 poliittinen valtataistelu 
 poliittiset asenteet 

 eduskunta,OKM,OPH, 
työntekijälait 

 ”poliittinen valtataistelu” 
 toisen asteen koulutuk-

sen väheksyminen 

Ekonomi-

set tekijät 

 suhdanteet 
 kuntien heikko talousti-

lanne 
 EU: n kriisi 
 työttömyys 
 rahapolitiikan kehitys 

 

 suhdanneherkkä autoala 
 YT- neuvottelut  
 lähiopetusta leikataan 
 hankerahoitus vaikeata 
 heikko euro 

Sosiaaliset 

tekijät 

 arvot ja asenteet 
 sosiaaliset rakenteet 
 elämäntyylimuutokset 
 muuttuneet kulutustottu-

mukset 
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 levottomuus 
 väkivaltaa 

 

 hällä väliä megatrendi  
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pilasvaihtoa ,Ecvet 
 rekry vaikeuksia 
 turvattomuutta 

  

Teknologi-

set tekijät 

 autojen tekniikan kehitys 
 TVT- mahdollisuudet 
 raakalaineteknologia 

 

 

 koulutusta, resursseja 
 uutta ajattelutapaa, kou-

lutusta, etäopiskelua 
 ympäristö ja laitevaati-

mukset 
 

Ekologiset 

tekijät 

 tiukennetut ympäristö-
vaatimukset 

 melu, energiankulutus 

 asennetta, resursseja 
 koulutusta, haas-

teita,resursseja 
 

  



Auto
 

Op
Jäl
jar
jää
lai

K
m

 
Suun
 

 

 

 
 
 

omyyjän osa

Ryhmä 

Omnian a
Syysluku

piskelijat sa
ljellä jäävis
ryhmään. V
ävät valitsev
ita heille sov

Kevätlukuk
mukaan.  

 
nnitelma  

AUTOP14S
20 oppilas

aaminen ja s

1 

ammattiopi
kauden kaik

aavat valita
stä opettajat

Valinnat suo
vat korinko
veltuviin su

auden opetu

SAS 
sta 

sen kehittäm

Ryhmä 2 

ston autoal
kki opiskelij

a korinkorja
t valitsevat 
oritetaan enn
orjaus- tai au
uuntautumis

us etenee om

 

 

AUTOP14SBS
20 oppilasta

minen 

 
 

R

lan perustut
ijat opiskele

aus- tai aut
40 opiskeli
nalta määrä

autonmyyjän
siin. 

man suuntau

S A

Ryhmä 3 

tkinnon ryh
evat samoja

onmyyjänsu
ijaa syksyyn
ättyjen krite
nsuuntaukse

utumisen op

AUTOP14SCS
20 oppilasta 

Ry

hmät syksyl
oppiaineita

uuntausvaih
n opintojen

eereiden per
en. Opettaja

petussuunni

Liite

AU
20

yhmä 4 

llä 2014. 
a. 

htoehdon vä
n kahteen as
rusteella. Jä
at ohjaavat 

itelman 

e 2  

UTOP14SDS 
0 oppilasta 

 

älillä. 
senta-
äljelle 
oppi-

K
E
V
Ä
T 
L
U
K
U
K
A
U
S 
I 
 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Liite 3 

5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 
ov 

5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset 

5.1.1 Äidinkieli 4 ov 0–4 

5.1.2 Toinen kotimainen kieli 1 ov 0–4 

5.1.2.1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov   

5.1.2.2 Toinen kotimainen kieli, suomi 2 ov   

5.1.3 Vieras kieli 2 ov 0–4 

5.1.4 Matematiikka 3 ov 0–4 

5.1.5 Fysiikka ja kemia 2 ov 0–4 

5.1.6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 0–4 

5.1.7 Liikunta 1 ov 0–4 

5.1.8 Terveystieto 1 ov 0–4 

5.1.9 Taide ja kulttuuri 1 ov 0–4 

5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 

5.2.1 Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat 5.1.1 
– 5.1.9 

5.2.2 Ympäristötieto 0–4 

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka 0–4 

5.2.4 Etiikka 0–4 

5.2.5 Kulttuurien tuntemus 0–4 

5.2.6 Psykologia 0–4 
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      Liite 5 
Opetussuunnitelman tarkastuslista 
 
Tarkasteltava kohde 
 

Arvioi tilanne (ok / täyden-
nettävä) perusteluineen 

1. Opinnot on mahdollista suorittaa tutkinnon osit-
tain napakasti kohtuullisessa ajassa opiskelijan 
opintojen etenemiseksi. 

 

2. Opintopolut on kuvattu koulutusohjelmittain ja 
kuvattu, minkälaisiin tehtäviin opiskelija voi sijoit-
tua valittuaan kyseisen polun. 
 

 

3. Opintojaksot muodostuvat ammattitaitovaatimuk-
sien mukaisesti työtehtävälähtöisiksi kokonai-
suuksiksi. 
 

 

4. Työssäoppimisen toteutuminen ja ajoittuminen 
tutkinnon osittain on kuvattu.  Opintojaksolla on 
kuvaava nimi ja sille on asetettu selkeät tavoit-
teet. 
 

 

5. Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tut-
kinnon osien valinnaisten opintojen tarjonta on 
suunniteltu. 
 

 

6. Opiskelijalle tarjotaan opintoja vapaasti valittaviin 
tutkinnon osiin myös muista alueen oppilaitok-
sista. 
 

 

7. Lukio-opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen 
sijoittuminen ja korvaaminen on kuvattu. 
 

 

8. Selkeät ja opiskelijalähtöiset oppimisen arvioinnin 
suunnitelmat on tehty. Suunnitelma sisältää ope-
tusmenetelmien ja oppimisympäristöjen mää-
rittelyn  

 

 

9. Arviointimenetelmä on mahdollisimman luotettava 
ja on sopusoinnussa tavoitteen ja oppimismene-
telmän kanssa. 
 

 

10. Selkeät ja opiskelijalähtöiset osaamisen arvioin-
nin suunnitelmat on tehty. 

 

 

11. Ammattiosaamisen näytöt kattavat vähintään 
perustutkinnon perusteiden mukaisten arviointi-
kohteiden arvioinnin. 
 

 

12. Muu osaamisen arviointi kattaa niiden arviointi-
kohteiden arvioinnin, jotka eivät toteudu ammat-
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tiosaamisen näytössä. Muussa arvioinnissa on 
myös kuvattu, miten muu arviointi tehdään. 

 
13. Opinnäyte on tarkennettu perustutkinnon perus-

teiden mukaiseksi ja kirjattu, miten se tässä kou-
lutusohjelmassa toteutetaan 
 

 

14. Ammattiosaamista syventävien (tutkintoa yksilölli-
sesti laajentavien) tutkinnon osien järjestämisestä 
on tehty suunnitelma.  
 

 

15. Vapaasti valittavien ja paikallisesti tarjottavien 
tutkinnon osien tavoitteet, arvioinnin kohteet, 
keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit on laadittu. 

 

16. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät kuvauksen, 
missä kohdin toteutuu 
- hygieniapassi 
- työturvallisuuspassi 
- tulityökortti 
- ensiapu 
- työkykypassi 
- jne. 

 

 

17. Opetussuunnitelmasta ilmenee, mikä ammat-
tiosaamisen näytöistä ja osanäytöistä toimii Tai-
taja-kilpailujen esikarsintana tai mikä Taitaja-kil-
pailujen semifinaali tai loppukilpailu toimii ammat-
tiosaamisen näyttönä. 
 

 

18. Opetussuunnitelmasta ilmenee, miten kulttuurikil-
pailuihin osallistuminen sisältyy opetussuunnitel-
maan. 
 

 

19. Opetussuunnitelmasta näkyy kansainvälisyys 
esim. Ready Study Go – valmennusohjelma va-
paasti valittavissa opinnoissa, Eurooppalainen 
CV-kielten opinnoissa ym. 
 

 

20. Opetussuunnitelmasta näkyy, miten yrittäjyys 
sisältyy  
opintoihin. 
 

 

21. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opin-
toihinsa myös 0 – 4 ov kestävän kehityksen opin-
toja 
 

 

22. Opetussuunnitelmasta näkyy, miten opintojen 
alkuun sisältyy tietojenkäsittelyn valmiudet ja mi-
ten jokainen opiskelija osallistuu vähintään 2 ov:n 
verran verkko-opiskeluun. 
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23. Opetussuunnitelman laadinnassa ovat olleet mu-

kana opiskelijat ja työelämän edustajat koko pro-
sessin aikana. 
 

 

24. Opetussuunnitelma on käsitelty opettajainkokouk-
sessa 
 

 

25. Opetussuunnitelma on hyväksytty Ammattiopis-
ton johtoryhmässä ennen toimielimien hyväksy-
mistä. 
 

 

26. Ammattiosaamisen toimikunta on hyväksynyt 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja ar-
vioinnin 
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Liite 6 
Teema  Haasteltavana: Opetushallituksen asiantuntija 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili 

Työelämä peräänkuuluttaa asiakaspalvelutilanteiden opetusta.  

Monialaosaamista tarvitaan 

Oppilaan pitäisi ymmärtää että autotalo toimii liiketaloudellisin periaattein 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 
 

Perusteista on liian vähän korostettu asiakaspalvelua. Asiakaspalvelua täytyy soveltaa 
jokaiseen ammattiaineisiin. 

Opetussuunnitelmat pitäisi olla mahdollisimman identtisen eri koulutusohjelmiin. Tästä 
oli aikoinaan hyvä sähköpuolelta.  

Opiskelijat pitäisi saada oikeat opiskelijat oikeihin koulutusohjelmiin.  

Nuorten koulutusohjelma on kuulemma toiminut ihan hyvin. 

Automyyjän koulutusperusteet on rakennettu pareittain. Tämä mahdollistaa opiskelijan 
sujuvan koulutusohjelman vaihdon, mikäli hän huomaa jossakin vaiheessa että toinen 
koulutusohjelma sopiikin paremmin hänelle.  

Tuotetentunmusta pitäisi opettaa nykyistä enemmän. Tutkinnon perusteissa pitäisi olla 
enemmän ostotoiminnassa vaihtoauton arviointia. Paikalliseen tutkinnon osaan tämä 
kannattaa lisätä, mikäli paikallisesti siihen on tarvetta.  

Englantia ja Ruotsia pitäisi saada integroitua opetukseen. Tämä koskee varsinkin 
Businessenglantia. Tämä ei saisi olla turistienglantia vaan ihan ammattikieltä. Amma-
tin hallinnan kannalta tämä on kovin keskeistä. Koulutuksen järjestä voi laittaa maksi-
missaan  

Tieto ja viestitekniikantaidot on integroitu kaikkiin aineisiin. Perusteissa ei haluttu yk-
silöllistää mitä taitoja pitää hallita. Tietotekniikka kehittyy nopeasti ja perusteet vanhe-
nee nopeasti.  

Sähköauton s6002 pitää saada liitettyä opetussuunnitelman perusteisiin. 

Lisävarusteiden myynnin koulutukseen pitää panostaa. Pakokaasupäästöjen ja vero-
tuksen takia en usko että lisävarusteita ruvetaan laittamaan tehtaalla kiinni. Automyyjä 
pitää vielä tulevaisuudessakin myydä lisävarusteet.  

Tulevaisuudessa kun opetuspisteiden painotus tulee mukaan, on tarkaan mietittävä 
mihin suuntaan autokaupan tulevaisuus kehittyy.   

 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Työssäoppiminen pitää saada joustavammaksi 

Verkko-opetusta tulee hyödyntää joustavasti 

Opetussuunnitelma tulee mahdollistaa erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen 
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Teema  Haasteltavana: Asiantuntija Autoalan keskusliitosta 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Monialaosaaminen korostuu 

”Oma-automyyjän toiminta lisääntyy vrt.omalääkäri 

Automyyjän tekniikan tuntemuksen tarve vähenee koko ajan. Myynti on tärkeämpi 
nykyjään. 

Automyyjän on oltava sitkeä ja laitettava itsensä likoon. 

Myyjän pitäisi tulevaisuudessa osata muutakin kun myydä autoja. Luppoaika pitäisi 
osata käyttää hyväkseen 

Automyyjän ei todellakaan tarvitse osata käyttää testeriä. Sen sijaan hänen pitää 
osasta opastaa asiakasta kaikissa autoon liittyvissä ongelmissa.   

Lisävarustemyyntitaito on avainehto hyvälle myyntikatteelle. 

Rehellinen, aktiivinen, asiakaspalveluhenkinen ja innovaatiohenkinen. 

Tekniikasta pitää osata sen verran että käsitteet hybridiauto, diesel, bensiini auto-
maatti, manuaali ja lisävarusteiden toiminta on selvillä 

Tietoa pitää olla auto ylläpidosta, jotta myyjä osaa neuvoa asiakasta. 

Kielitaito on tärkeätä. 

Kaikki lähtee asiakkaan tarpeista. Myyjän on osattava kartoittaa asiakkaan tarpeet. 

 

 

 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 
 

Opetus pitäisi keskittää myyntityöhön. Opiskelijat olisivat saatava ymmärtämään koko 
myyntiprosessi esikaarena. Ei ainoastaan sen hetkisenä myyntitapahtumana. 

Etäkauppaan pitäisi valmistautua. 

Yhteistyötä työnantajiin pitäisi lisätä 

Koulun pitää varautua siihen, että automyynti muuttuu radikaalisesti lähiaikoina.  

Opetussuunnitelmassa pitää huomioida tulevaisuuden haasteet ja muutokset. 

 

 

 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Verkko-opetusta tulisi hyödyntää entistä paremmin. Nuoret osaa käyttää järjestelmiä 
suvereenisen hyvin 

Työssäoppimista tulisi kehittää yhdessä työantajan kanssa. Nyt on vitsauksena ”hant-
tihommien teettäminen”. Tästä ei kenellekään ole tulevaisuudessa hyötyä. 

Koulun pitäisi tehdä opetus entistä joustavammaksi. Laajennettua työssäoppimista 
pitää hyödyntää. 
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Teema  My4 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Auton tekniikasta pitää ehdottomasti ymmärtää jotakin. Teknillisestä 
koulutuksesta on hyötyä. Opetus ei saa mennä tekniikan osalta lian sy-
välle. Jos myyjä rupeaa väittämään jostakin tekniikan asiasta asiakkaan 
kanssa, niin tekninen tietämys kääntyy myyjää vastaan. Huollosta pitää 
tietää mitä siellä tehdään, mutta käytännön töitä ei tarvitse osata. 
Myyjän on tärkeätä tietää koko jälkimarkkinoinnin prosessista mitä siellä 
tapahtuu. Myyjän työtä helpottaa se että on hyvissä väleissä jälkimarkki-
noinnin kanssa. Tämä edellyttää että myyjä puhuu ”samaa kieltä” jm:n 
kanssa. 
Vaihtoauton kunnon arviointi on tärkeätä. Koeajo voi esim. paljastaa ää-
niä mitä asiakas ei ole huomannut. Yksi yllättävä naarmu tai lommo voi 
syödä vaihtoauton katteen.  
Lisävarusteista on oltava hyvin perillä. Lisävarusteiden myynti on myy-
jän työtä. Tekniikka kehittyy lisävarusteissa koko ajan. Myyjän on oltava 
perillä muutoksista koko ajan.  
Markkinoinnista pitäisi ymmärtää, mutta ei tarvitse välttämättä osasta 
sitä itse. Muut ihmiset hoitavat markkinoinnin. Sitä ei edes pidä tehdä jos 
sitä ei osaa kunnolla. 
Pitää olla totta kai sosiaalinen. Yleissivistystä pitää olla. Lukiopohja 
auttaa tähän paljon. Pitää osasta keskustella asiakkaan kanssa yhdestä 
sun toisesta asiasta. Pitää tietää asioita.  
Kärsivällisyyttä, sitkeyttä ja pitkää pinnaa pitää olla. Asiakaspalveluun 
nämä asiat on nivoutunut yhteen. 
Rehellisyys on tärkeä ominaisuus. Jos myyjä jää kiinni yhdestäkään val-
heesta tai että jättää kertomatta jotakin oleellista, niin kauppa on mene-
tetty. Automyyjät on vastoin kliseetä erittäin rehellistä porukkaa.  
Myyjällä pitää olla pelisilmää. Kokemuksen kautta oppii paljon näitä asi-
oita.  
Englanti on ehdottoman tärkeätä. Suomessa on paljon ulkomaalaisia 
yritysasiakkaita. Jos myyjä ei osaa Englantia, niin kauppa jää tekemättä. 
Pääkaupunki- ja Ruotsinkielisillä seuduilla pitää myös osasta Ruotsia. 

   
Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 
 

Tietojenohjelmiin ja kieliin pitäisi panostaa. Tärkeätä olisi tietää mitä oh-
jelmia löytyy ja mitä niillä tehdään. Nappulatekniikan nämä nuoret kyllä 
oppivat äkkiä. Nämä kaksi ovat myyjän tärkeämpiä työvälineitä. Teknii-
kan ja liiketalouden Englannin opetukseen pitäisi panostaa hyvinkin 
paljon. Ruotsin perusosaamisen taito pitäisi varmistaa. Kyllä tietenkin 
myyntitaito ja siihen liittyvät sosiaaliset käyttäytymistavat pitäisi saada  
opiskelijan alitajuntaan.  

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Ajokortti pitää ehdottomasti olla olemassa kun tulee työssäoppimimaan . 
Autoja joutuu ja pitääkin viedä asiakkaalle näytille. Joskus asiakas ha-
luaa että auton luovutus on työpaikalla tai hänen kotona. Ei ole mitään 
järkeä että opiskelija tulee autoliikkeeseen työssäoppimaan ilman ajo-
korttia.  
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Teema My3 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 
 
 

Tuotetuntemus pitää olla hyvä. 

Tekniikasta ei tarvitse osata syvällisesti. Pitää tietää käsitteistä kuten: 
diesel, bensa , hybridi ja miten autoa käytetään. 

Myyjän pitää osata kertoa asiakkaalle miten autoa ylläpidetään. Kuten: 
pesut, vahaus huolto jne. 

Myyjän pitää osata kertoa asiakkaalle miten auton lisävarusteita käyte-
tään ja niiden hyödystä. 

Asiakkaat tietävät yllättävä paljon autosta kun tulevat liikkeeseen. Myyjän 
on osattava oikaista virheelliset tiedot. 

Automyyjällä pitää olla hyvät hermot. Ei saa suuttua mistään. Paineen-
sietokyky pitää olla hyvä 

Englannin taito on suotavaa ja lisääntyy koko ajan. 

Automyyjä myy lisävarusteita, huoltopaketteja, vakuutuksia, rahoitusta 
ym. kaikista näistä pitää oilla perillä. 

Tietojärjestelmiä on valtaisasti. TVT- taito on välttämätön 

Rehellisyys, aktiivisuus 

Businessajattelua pitää olla 

 

 

 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 
 

Asiakaspalvelua ja myyntitekniikkaa tulee opettaa enemmän. Opiskeli-
joille tulisi saada sisäistettyä, että automyyjän ammatti on paljon muuta 
kuin pelkän auton myyntiä. Nykyjään automyyjän ammatista on itse au-
ton myyntiä vain 30 %. Kaikki muu on oheistoimintaa.   Opiskelijan pitää 
olla aidosti kiinnostunut tästä ammatista. Oppilaitoksen tehtävä on luoda 
automyyjän identiteetti joka vahvistuu työssäoppimisen aikana. Oppiso-
pimus on toimiva järjestelmä motivoituneen opiskelijan kohdalla.  

 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Työssäoppimista pitää olla paljon. Työssäoppiminen ei onnistu ilman 
ajokorttia.  

Verkko-opetus on varmasti käyttökelpoinen oppimisympäristö esimer-
kiksi asiakspalveluopetuksessa; ongelmaratkaisussa, dialogin harjoitte-
lua, kirjallista kielitaitoa jne.  

Näytöt on hyvä pitää työpaikalla. Täällä on oikeita tilanteita ja asiakkaita.  

 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  My5 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
? 
 

Perustekniikka pitää olla hallussa. Pitää tietää missä mikäkin komponentti 
on sijoitettu. Meillä on omat myyjät korinkorjaus, varustelulle, asennus-
puolelle, käteismyyntiin ja vielä merkkikohtaiset myyjät. On hyvä jos työs-
säoppija käy kaikki läpi täällä. Perustietämys pitää antaa koulussa. Asia-
kaspalvelu pitää olla 

Kyllä kaikki lähtee opiskelijasta itsestään. Jos opiskelijalla on asennetta ja 
halu oppia, niin tulevaisuus on taattu. Asiakaspalveluhenkisyyttä pitää 
olla. Täsmällisyys on myös tärkeätä 

Englannilla pärjää ihan hyvin. Varaosatiskillä tulee keskimäärin kerran 
kuussa ulkomaankieltä puhuva asiakas. Teknistä Englantia tarvitsee koko 
ajan varaosafilmejä lukiessaan. Myös päämieheltä tulevat tiedotteet on 
Englanniksi. Tottakai Ruotsikin on hyvä osata hallita, mutta ilmankin pär-
jää.   

Miten olisi kehitettävä au-
tomyyjän koulutusta? 

 

Opetus pitäisi spesifioida enemmän. Varaosaohjelmien käyttöä pitäisi 
harjoitella koulussa, jotta opiskelija tietäisi niistä edes jotakin kun tulee 
toppiin.  

Elämän hallintaa pitäisi käsitellä koulussa kunnolla. Opiskelijat eivät osaa 
ryhmittää päivää oikein. Välillä he eivät ymmärrä että tämä ei ole koulu 
vaan työpaikka missä pitää noudattaa työaikoja.    

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

 

Kyllä se työssäoppiminen kannattaa ajoittaa viimeiselle vuodelle. Olisi 
tärkeätä että työssäoppiminen olisi myös aina viimeisessä jaksossa. 
koska silloin opiskelija voisi jatkaa suoraan kesätöitten kanssa unohta-
matta sisäistettyjä oppeja. Toisena lukuvuonna kannattaa olla myös sama 
käytäntö. Korjaamomyynnistä on hyvä aloittaa, koska siellä asiakkaat on 
asiantuntijoita (asentajat) jotka voivat tarvittaessa neuvoa harjoittelijaa. 
Kannattaa laittaa opiskelijan mieluummin merkkiliikkeeseen kuin yleisva-
raosaliikkeisiin. 4+1 on hyvä järjestelmä. Voisi jopa olla niin, että vain joka 
toinen viikko olisi koulua.  

 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  My1 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Auton perustekniikka on tunnettava. Pikku tsekkauksia tulee osata kuten 
rengaspaineiden tarkastukset, öljyt, pesunesteet jne. 

Lisävarusteet on tunnettava 

Kaupan lukitseminen on avaintaito. 

Englantia pitää osata ja Ruotsikin olisi eduksi.  Varsinkin teknillistä ja 
taloudellista sanastoa Välillä olisi venäjän kielen taidostakin hyötyä. 

Yleissivistävää taitoa pitää olla jotta voi keskustella ajankohtaisista 
asioista 

Terhakas ja aktiivinen 

Rehellinen piotää olla kaikissa olosuhteissa. 

Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. 

 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 

 

Myyntitekniikkaa pitäisi harjoitella koulussa enemmän. 

Esiintymistä ja asiakaspalvelua saisi olla enemmän.  

Kieliä voisi kytkeä mukaan harjoitustehtäviin. 

 

 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

 

Kyllä toisen vuonna olisi parasta. Silloin kerran viikossa oli koulupäivä 
ja se oli hyvä juttu.  
Jos on pitkä putki top niin ei oikein muista mitä on tehnyt koko viikon 
aikana. 
Näytöt on ehdottomasti pidettävä työpaikalla. 
Verkko-opetusta voidaan hyödyntää tehokkaasti. Erikoisammattitutkin-
nossa siitä oli paljonkin hyötyä.  
Työssäoppimista pitää olla paljon. 
 

 

 

  



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  Haasteltavana: Opettajat 

Työssäoppimi-
sen määrä, 
jaksotus sisäl-
lytys 

Automyyjän ammattiin opitaan teorian ja käytännön myyntityön kautta. Oppilaitoksessa 
käydään läpi teoriaa ja työssäoppimispaikassa teoriaa sovelletaan käytännön harjoituk-
siin. Työssäoppimista pitää olla myyjälinjalla huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 
asentajapuolella. ”Koulussa ei voi leikkiä varaosakauppaa tai autokauppaa, se olis ihan 
pelleilyä”.  
Ensimmäisen luokan keväällä oppilaat on hyvä tutustuttaa työelämään. Varaston hal-
linta on hyvä jakso sisällyttää top. Toisena vuonna oppilaat valitsevat menevätkö auto-
myyntiin vai varastoon toppiin. On osoittautunut kuitenkin että jos opiskelijalla ei ole 
ajokorttia, niin hänen kannatta mennä varaosamyyntiin. Jos opiskelijalla ei ole ajokort-
tia, niin hänellä ei ole juurikaan mitään tekemistä autoliikkeessä. Top sisällytys pitää 
olla joustava. Opiskelijaan pitää saada valita varaosa-, hyötyajoneuvo-, käytetty-
jenautojen- tai uusienautojenmyyntityön välistä. Opetussuunnitelma pitää olla joustava. 
Työssäoppimispaikat määräävät tuleeko opiskelijasta varaosa- vai automyyjä. Opetus-
suunnitelma on rakennettu niin, että vielä kolmannen vuoden syyslukukaudella voi 
opiskelija päättää kumman tutkinnon hän suorittaa.  

Ehdottoman tärkeätä on soveltaa 1+4 järjestelmää työssäoppimisen jaksoissa. Opiske-
lija on yhden päivän koulussa ja neljä työssäoppimista. Kontakti oppilaaseen säilyy 
hyvin ja koulussa käydään läpi viikon aikana tulleita kysymyksiä. Edellisellä viikolla 
annetut tehtävät puretaan ja esitellään.  

Mikä on verkko- 
ja mobiiliope-
tuksen tarve? 

Meillä ei ole käytetty verkko- eikä mobiiliopetusta. Kaikki tehtävät annetaan paperimuo-
dossa. Ongelmana on se, että opiskelijat kadottavat tehtäväpaperiniput viikon aikana. 
Moodle-oppimisalustaa ei ole. Fronter on, mutta sen käyttö on vaikeata ja hankalaa. 
Prodiags tai vastaavaa järjestelmää ei ole käytössä.   

 

Markkinoinnin, 
myynnin ja 
tekniikan ope-
tusaiheiden 
suhde 

Automyyjän on osattava autotekniikan perusteet. Vaihtoauton kunnon arviointi on oleel-
linen asia. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan auton tuotetuntemusta. Tämä antaa 
hyvän pohjan jatkolle. Ei autonmyyjän tarvitse osata korjata huoltaa autoa, mutta hä-
nellä pitää olla kokonaisnäkemys auton ylläpidosta sekä korjaamon toiminnasta. Jos 
myyjä ja jälkimarkkinointi ymmärtävät toisiansa, niin se helpottaa kaikkia osapuolia.  

Mihin oppiainei-
seen tulee si-
sällyttää harjoi-
tustehtäviä jotka 
tulevat työssä-
oppimista? 

Tehtäviä tulee runsaasti: lainsäädännöstä, laskentatoimesta, myyntiprosesseita, teknii-
kan Englannin kielen tehtäviä, korjaamon ATK- taidot jne. Oppilailla on koko ajan me-
noissa jokin harjoitustyö. Jos työpaikalla on hiljaista, niin opiskelija voi tehdä harjoitus-
töitä työässäoppimispaikalla. Tehtävät annetaan paperimuodossa tai jos oppilas on 
maakunnassa, niin tehtävät lähetetään sähköpostilla. Ongelmana on vain se, kun opis-
kelijat hukkaavat paperiset tehtävät. Fronter-oppimisalusta on, mutta sen käyttö on 
vaikeata ja hankalaa.    

Myyjän on osattava tehdä raportteja, kustannuslaskelmia, esitelmiä, osattava myynnin 
ja tekniikan Englannin sanastoa. Myös Saksan tekniikan sanasto on tärkeätä. 

” Mikä nyt on tullut esille että autoala tuottaa helvetin huonosti ja yks syy on varmaan 
se että meillä ei ole mitään käsitystä mikä mikin maksaa…me ei osata laskee näitä 
juttuja” 

Miten ja missä 
näytöt tulisi 
järjestää 

Ensimmäisen vuoden näyttö on auton kunnon määrittely. Sitä on aika vaikeata järjestää 
autoliikkeissä. Tämän jälkeen kaikki muut näytöt tehdään pääsysääntöisesti työpai-
koilla. Tämä aidossa työympäristössä järjestetty näyttö, on, oikeastaan ainut oikea 
tapa.  

 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  Haasteltavana: Koulutuspäälliköt 

Työssäoppimisen määrä, 
jaksotus sisällytys 

Työssäoppimista on 24vkk kakkosella 1+4 ja kolmosella on 1+4 koko 
vuosi 

Työssäoppimispaikka määrää minkä kurssin saa suoritettua 

Jokaiselle laaditaan HOPS jonka mukaan opiskelu etenee 

Työssäoppimispaikka määrää hyvin pitkälle kumman opiskelija valitsee 
automyyjän vai varaosamyyjän tutkinnon. Vasta kolmannella vuodella 
valkenee tuleeko heistä automyyjiä vai varaosamyyjiä. ”Siellä selviää 
onko heillä kykyä myydä uusia autoja, käytettyjä vai pelkkiä vara-
osia…noin karkeasti sanottuna” 

Ajokortti on välttämätön jos opiskelija haluaa autoliikkeeseen työssäoppi-
mimaan ja haluaa tehdä alan töitä.   

 

Mikä on verkko- ja mobii-
liopetuksen tarve? 

Meillä ei ollut yhtään verkkopetusta. 

Markkinoinnin, myynnin ja 
tekniikan opetusaiheiden 
suhde 

Kyllä tekniikkaa on tunnettava sen verran että auton anatomian tuntee. 
Myyjän on osattava arvioida auton kunto.  

Mihin oppiaineiseen tulee 
sisällyttää harjoitustehtäviä 
jotka tulevat työssäoppi-
mista? 

Laskenta, myynti ja markkinoinnin opetusaineissa on oltava harjoitusteh-
täviä. Harjoitustehtäviä on myyntipuolella enemmän, kuin muilla koulutus-
ohjelmilla. Myyjän on osattava tehdä laskelmia ja raportteja. Usein harjoi-
tustehtävät kytketään yhteen työssäoppimiseen.   

Miten ja missä näytöt tulisi 
järjestää 

Ensimmäisen vuoden kokonaisuus (auton huoltaminen) tapahtuu koululla. 
Näytössä auton kunto arvioidaan. Kaikki muut näytöt tehdään työssäop-
pimispaikassa.  

Muuta Oppilaita siirtyy paljon muilta koulutusohjelmilta myyntipuolelle. Esimer-
kiksi naispuoliset opiskelijat voivat todeta että asennus- tai korinkor-
jausammatti on heille lian raskasta tai muuten sopimatonta. Myyntityö voi 
olla heille hyvä vaihtoehto. ”Siisti kiva sisätyö, eikä tarvii rasvata käsiään” 

Hyväsymiskirjeessä joka lähetetään hakijan kotiosoitteeseen kysytään: ” 
haluatko vain ja ainoastaan asentajalinjalle”? Tällä tavalla saadaan asen-
tajakiintiö selville. Kahdeksan muuta koulutusohjelmaa valitsee neljännen 
jakson jälkeen suuntautumisvaihtoehtonsa. Myyjillä vaihtuu opetussuun-
nitelma ja heille tehdään tässä vaiheessa HOPS.  Asentajan koulutusoh-
jelma on ollut selvästi kaikista suosituin.  

Erilaiset oppimispolut tulee mahdollistaa ja se on osa opettajan ammatti-
taitoa.  

Markkinoinnin teho on olennainen tekijä, kun rekrytoidaan opiskelijoita 
heikosti vetäviin linjoihin.  

  



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

 

Teema  Op1 
Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Autonmyyjän työssä tekniikan tuntemus ei tarvitse olla niin laaja kuin 
luulisi. Auton kunnon toteaminen on se pääasia mitä automyyjän pitäisi 
hallita. Yksityiskohtiin on turha opetuksessa mennä.  
Myyntiin pitäisi satsata enemmän. ATK- ohjelmat pitäisi hallita. Kate-
laskelmat ja kustannusarvioiden laskeminen on tärkeätä. Tämä on vält-
tämätöntä auton hinnoittelussa. Tätä opetusta pitäisi olla enemmän.” 
Esimeikiksi sytytystulpan tunteminen ei ole mitään merkitystä automyy-
jälle”. Asiakkaalle on kuitenkin osattava kertoa huollosta ja niiden kus-
tannuksista faktatietoa. Opetuksessa tulisi panostaa enemmän niihin 
asioihin mikä saa asiakkaan tekemään kaupat mm kaupan lukitseminen. 
Totta kai sosiaalisuus, asiakaspalvelu ja tekninen tuntemus on hyvä asia, 
mutta jos ei myyjä saa asiakasta vakuuttuneeksi siitä että auto on hänelle 
juuri se sopiva, niin myyjä ei sillä elää.   

Miten olisi kehitettävä au-
tomyyjän koulutusta? 

 

Auton hinnoitteluharjoituksia on tehty yhdessä varaosamyyjien kanssa. 
Vaihtoauton arviointia on myös tehty työssäoppimispaikassa. Kokeita oli 
joka jakson päätteessä. Koulussa laskettiin jotakin jarrupaineita ja siitä ei 
kyllä ole mitään hyötyä tässä henkilöautotyössä. Hyötyajoneuvopuolella 
siitä saattaa olla hyötyä. Verotus käytäntöjä ei ole käyty koulussa lain-
kaan läpi. Olisi hyvä tietää ainakin rutiinit mistä tietoa pitäisi hakea; 
Tullista, verottajalta ja Trafilta jne.  

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Ei sitä ainakaan ole lian vähän. Riippuu siitä missä paikassa on. Täsmäl-
lisyys on tärkeätä. Jos ei noudateta sääntöjä, niin helposti joutuu vaihta-
maan työssäoppimispaikkaa. Teoria pitäisi oppia koulussa ja viimeisenä 
vuotena satsattaisiin työssäoppimiseen. Perustieto, ikä ja ajokortti on 
olennainen osa työssäoppimisen onnistumiseen. Ehkä tämä 2+1 malli 
olisi sopiva. Harjoittelija voi olla jopa rasite, jos hänellä ei ole valmiuk-
sia esim. ajokorttia. Opiskelijakin tylsistyy jos ei ole mitään tekemistä.  
Pesua ja meikkaamisetkin on usein ulkoistettu, joten sitä työtäkään ei 
ole. Työssäoppimispaikassa voi olla ilman ajokorttia mutta automyyn-
nissä ei ole kyllä mitään tekemistä ilman korttia. Varaosamyynnistä on 
ihan hyvä aloittaa, jotta oppii tuntemaan autotalon toimintaa. 
Verkko-opetusta ei ollut laisinkaan. 
Näyttöjä tehdään työssäoppimispaikassa. Samantapaisia töitä tulee teh-
tyjä kun näytötkin 
 

 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  Op2 
Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Hyvät hermot pitää olla 
Kaikkien asiakkaitten kanssa pitää tulla toimeen 
Englannin kielen taito pitää olla hanskassa 
Tietojärjestelmiä on paljon, joten niiden hallinta on tärkeätä 
Ajokortiton ei voi olla automyyjä 
Kyllä autotekniikka pitää tuntea. Jollakin merkonomilla voi olla vaikeata 
olla automyyjänä kun ei tunne auton tekniikkaa.  
Ruotsi ei ole niin tärkeätä osata. 

Miten olisi kehitettävä au-
tomyyjän koulutusta? 

 

Kyllä ensimmäisen vuoden huolto ja autotekniikan aineista on ollut pal-
jon hyötyä. Sen sijaan myyntiä oppii paljon paremmin topissa. Täällä ei 
taas voi autotekniikkaa oppia niin paljon kuin koulussa. On tärkeätä että 
voi keskustella asiakkaan kanssa suoraan jostakin teknisestä ongelmasta 
että ei heti tarvitse ohjata huollon puolelle. Ei koulussa oikein voi aidosti 
opettaa esim. auton luovutusta.  
Kyllä ainakin tekniikan aineissa on harjoitustehtävistä tosi paljon hyötyä. 
Ainoa ongelma on että kun niitä joutuu pitämään työssäoppimispaikassa 
mukana, niin ne tahtovat välillä hukkua tai unohtua johonkin.  Jotkut 
tehtävät ovat liankin helppoja itseensä selviä jos on ollut työssäoppi-
massa 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Kyllä näytöt on hyvä järjestää työssäoppimispaikassa. Ei esim. auton 
luovutusta voi simuloida koulussa. Täällä se tehdään aidosti ja opettaja 
vielä videoi koko näytön.  
Tässä alalla on oltava kortti. Varaosamyynnissä se onnistuu vielä ilman 
korttia. Yksi opiskelija oli täällä pari viikkoa ja sitten se vaihdettiin vara-
osamyyntiin.” Ei sillä ollut mitään tekemistä täällä. Hintalappuja kään-
teli ja siinä kaikki”. Kyllä automyynnin työssäoppiminen kannattaa ajoit-
taa kolmannelle vuodelle. 
Toisena vuonna varasto tai varaosamyynti on ihan hyvä käydä läpi. Mo-
nesti siellä huomaa onko tämä sopiva ala.  
Työssäoppimispaikaksi kannattaa valita jokin isompi paikka. Pienistä 
”häkkikaupoista” olen kuullut että siellä ei välttämättä opi mitään järke-
vää. 
Ei ollut yhtään verkko-opetusta. Moodlea ei ole ollut käytössä. 

Havainnointi Opiskelija oli selvästikin löytänyt oman alansa .Hän oli saanut viimei-
selle vuodelle oppisopimuspaikan. Opiskelija oli pukeutunut automyyjä-
koodin mukaan. Opiskelija oli sosiaalisesti avoin. Tutkija käsi kolmeen 
eri otteeseen työssäoppimispaikalla, eikä kertaakaan opiskelijaa näkynyt 
autohallissa. Hän istui aina työpisteen äärellä, vaikka hänellä ei ollut 
asiakkaita eikä puheluja. Opiskelijan haastattelun aikana havaittiin, että 
opsikelijalla oli kunnioitus opettajaa ja työpaikkaohjaajaa kohtaan. Opis-
kelija tekee paljon auton siirtoja vaativia tehtäviä. Tämä lienee yleistä 
että oppilaita käytetään tähän. Oppisopimusopiskelija kun ei ole provi-
siopalkalla.  

 



Automyyjän osaaminen ja sen kehittäminen 
 

 
 

Teema  Op4 
Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Tekniikkaa pitää tuntea jonkin verran, mutta ei liikaa 
Kyllä se asiakaspalvelu on a ja o tässä hommassa 
Kyllä kielitaitoa pitää olla myyjän työssä. 
 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 

 

Työssäoppimista tulisi olla nykyistä vieläkin enemmän 
Tämä on tosi hyvä että voi päättää kesken koulutuksen valitseeko vara-
osamyynnin vai automyyjälinjan. 
Esim auton sähkökurssi on täysin turha myyjälle 
Kyllä esim. on hyötyä käydä moottoria käytännössä läpi, että oppii tun-
temaan tekniikan.  
Harjoitustehtävät ovat hyviä ja kyllä niitä pitää olla. 
Näitä myyntiin liittyviä ohjelmia voisi olla koulussa, niin että ne olisivat 
jo tuttuja kun tulee työpaikalle. 
Kyllä kakista oppiaineista saa jotakin irti. 
Teoria pitäisi olla kunnossa ennen kun tulee työssäoppimaan ettei tarvit-
se laput silmillä tulla työpaikalle. 
 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Myyntitapahtumaa voi harjoitella vain työpaikalla 
Meillä ei ole ollut verkko-opetusta, mutta siitä olisi varmasti hyötyä. 
Näytöt pitää olla työpaikalla. 
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Teema Op3 

Minkälainen on automyyjän 
osaamisprofiili? 
 

Lisävarusteista pitää olla hyvin perillä. 
Rohkea, rehellinen ja pitää osata tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 
Englantia pitää osata hyvin. Ruotsi pitää osata siellä missä on ruotsalai-
sia asiakkaita. 
TVT taidot pitää olla kohdallaan. Automyynnissä on paljon järjestelmiä 
Rahoitusasiat pitää hallita 
Kaikkein tärkein on kuitenkin sosiaalisuus. 
Automyyjän pitää olla järjestelmällinen 
 
 
 
. 
 

Miten olisi kehitettävä auto-
myyjän koulutusta? 

 

Sosiaalista koulutusta voisi olla enemmän. 
Kieliä pitäisi opiskella enemmän 
Harjoituksia pitää olla enemmän. Laskuja ja asiakkaan kohtaamista. 
Myyntitekniikkaa pitäisi korostaa opetuksessa 
 

Miten automyyjän oppi-
misympäristöä tulisi kehit-
tää? 

Ensimmäisenä vuonna olisi hyvä olla lyhyt jakso työssäoppimista 
Varaosamyynti on hyvä ponnahduslauta myyntityölle. 
Tämä on hyvä järjestelmä kun on yhden päivän viikossa koulua työssä-
oppimisjakson aikana. 
Näytöt olisi hyvä pitää koulussa, koska työnantajilla on aivan lian kor-
keat odotukset oppilaiden osaamisesta. 
Verkko-opetusta pitäisi olla. Nyt meillä ei ole ollut lainkaan verkkope-
tusta.  
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Minkälainen on automyyjän osaamisprofiili?    Liite7 
 

‐ Minkälaista teknistä tietoa ja taitoa vaaditaan automyyjältä? 
‐ Miten paljon tietoa automyyjällä pitää olla auton lisävarusteista? 
‐ Asiakkaan kohtaamiseen liittyy aimo annos psykologiaa. Millaisia taitoja sinun 

mielestäsi asiakkaan kohtaamisessa tarvitaan? 
‐ Millaista ja minkä tasoista kielitaitoa automyyjä tarvitsee? 
‐ Minkä tasoista tieto- ja viestintätekniikan osaamista tämän päivän automyyjä 

tarvitsee? 
‐ Missä määrin automyyjä tarvitsee yleissivistävää tietoa? 
‐ Missä määrin automyyjän pitää hallita talousaihetta? 
‐ Mitä markkinointiosaamista automyyjä tarvitsee ammatissaan? 
‐ Mikä on automyyjän tärkein henkilökohtainen osaamisalue? 
‐ Onko muita tietoja ja taitoja mitä automyyjältä vaaditaan? 

 
Miten olisi kehitettävä automyyjän koulutusta? 
 

‐ Millä tavalla opiskelijat parhaiten oppisivat? 
o teknillisiä taitoja 
o sosiaalisia taitoja 
o myyntitaitoja 
o markkinointitaitoja 
o taloustiedon taitoja 
o tieto- ja viestintätekniikan taitoja 
o automyyjää tukevaa kielitaitoa 

‐ Miten oppilaitos voisi motivoida opiskelijan tahtotilaa? 
‐ Onko muita alueita jota oppilaitoksen pitäisi huomioida opetuksen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa? 
 

 Miten automyyjän oppimisympäristöä tulisi kehittää? 
 

‐ Milloin ensimmäinen top olisi tarkoituksenmukaista pitää? 
‐ Mihin opintokokonaisuuksiin top jaksot kuuluisi sisällyttää? 
‐ Kuinka paljon pitäisi työssäoppimista olla kolmen vuoden aikana? 
‐ Voiko verkko- tai mobiiliopetusta hyödyntää automyyjän koulutuksessa? 
‐ Ovatko kirjalliset tehtävät työssäoppimisen aikana tarpeellisia? 
‐ Tukeeko varaosamyynnin harjoittelujakso automyyjän harjoittelujaksoa? 
‐ Onko ns. 2+1 oppisopimus järjestelmä toimintakelpoinen? 
‐ Miten ammattiosaamisen näyttöjen oppimisympäristö tulisi jakaa työpaikan ja 

oppilaitoksen välillä? 
‐ Mikä on opiskelijan ajokortin merkitys työssäoppimisjaksolla? 
‐ Miten oppilaitoksen ja opiskelijan pitäisi valmistautua tulevaan työssäoppimis-

jaksoon? 
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Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, automyyjä    Liite 8 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT   90  1. vuosi  2.vuosi  3.vuosi 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

AU441 Myynti ja tuotetuntemus, 30 ov 30       

     Auton rakenne AU44101    10     

     Ajoneuvokohtaisia säädöksiä ja turvallisuus 

AU4402    5   

 

     Huollon perusteet  AU4403    5     

     Auton teknisen kunnon tarkastus AU4404 

   

10 

8+2 

 

AU442 Markkinointi ja asiakaspalvelu 20       

     Varaosatyö ja varaston hallinta  AU44201 

 

5  

4+1 

   

 

     Asiakaspalvelu  AU44202 

   

10  

8+2 

 

     Varaosaohjelmien hallinta AU44203    5     

          

              

AU443 Osto- ja hankintatoiminta, 10 ov 10       

Autojen myynnin erityispiirteet 

AU44301       

5 

4+1 

Ajoneuvojen osto ja hankintatoiminta 

AU44302       

5 

4+1 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov
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AU4719 Lisävaruste‐ ja tarvikemyyntityö, 10 ov  10    10 ov   

     Lisävaruste ja auton tarvikemyynti  Au471901 

   

6  

5+1 

 

      Rengas‐ ja vannemyynti i AU471902 

   

4 

3+1 

 

AU4716 Käytettyjen autojen myyntityö, 10 ov  10 

   

10  

8+2 

         

         

AU4715 Uusien autojen myyntityö, 10 ov  10     

10  

8+2 

         

         

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT  16 OV 1. vuosi  2.vuosi  3.vuosi 

Äidinkieli, suomi  4 ov       

Kieli ja tekstit    1 ov     

Työelämän kieli ja vaikuttaminen     1 ov     

Suullinen ilmaisu       1 ov   

Media, kulttuuri ja viestintä      1 ov   

Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 ov       

Ruotsi tavanomaisissa työtehtävissä ja arkipäivän 

tilanteissa 

  1 ov     

Vieras kieli, englanti  2 ov       

Englanti jokapäiväisessä elämässä     1 ov     
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Englanti työympäristössä      1 ov   

Matematiikka   3 ov       

Matematiikan perusteet     1 ov     

Ongelmanratkaisu ja geometria     1 ov     

Tilasto‐ ja talousmatematiikka      1 ov   

Fysiikka ja kemia   2 ov       

Fysiikkaa työssä ja ympäristössä    1 ov     

Kemiaa työssä ja ympäristössä      1 ov   

Yhteiskunta‐, yritys‐ ja työelämätieto  1 ov       

Aktiivisena kansalaisena      1 ov   

Liikunta     

    

1 ov           

Taitoa ja kuntoa        1 ov     

Terveystieto         1 ov       

Yleinen terveystieto   

   

    1 ov   

Taide ja kulttuuri   

   

1 ov       

Taide ja kulttuuri   

   

    1 ov   

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

   

4 ov  1.vuosi  2.vuosi  3.vuosi 

Matematiikka, valinnainen 

Ammatin ongelmaratkaisutaidot  

       

Liikunta, valinnainen  1 ov       

Pallo ja mailapelit  1 ov       

Liikunta harrastuksena  1 ov       
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Englanti va521101  1 ov  1 ov     

Ympäristötieto  0‐4 ov      

Ympäristövastuullisuus  

 

1ov       

Ekotehokkuus ammatis‐

sa                                                               

1ov       

Kestävän kehityksen edistämi‐

nen                                                   

1ov    1 ov   

Kestävän kehityksen kulttuuriset tai‐

dot                                           

1ov       

Tieto‐ ja viestintätekniikka       0–4 

ov 

     

Tiedonhankinta ja ‐käsittely  1 ov       

Tiedonkäsittely ja muokkaus   1 ov       

Digitaalisen viestinnän perusteita  1 ov       

Tieto‐ ja viestintätekniikan säännöt ja säännöstöt  1 ov       

Psykologia 

Tiimitaidot ja vuorovaikutus 

2 ov    1 ov   

Ihminen psykologian näkökulmasta    1 ov     

Yritystoiminta  0‐4 ov      

Liikeidean kehittäminen  1 ov       

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT   10 ov       

4.7.17 Hyöty‐ ja erityisajoneuvojen myyntityö   5 ov       5 ov 

4+1 

Automyyjän Englantia  2 ov       

Automyyjän Ruotsia  2 ov       
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4.7.14 Ajoneuvomyyntityö  5 ov      5 ov 

4+1 

Kulttuurien tuntemus (kansainvälisyys)   2 ov       

4.7.18 Vapaa‐ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosi‐

en myyntityö 

5 ov       

4.8.2 Yrittäjyys, 10 ov  10 ov       

Opintoja Omnian tarjonnasta, lukiosta tai harras‐

tetoiminnasta jne. henkilökohtaisen suunnitelman 

mukaan 

       

 

     


