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JOHDANTO 

Ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista on arvioitu kansallisesti Opetushalli
tuksen ja myöhemmin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta rei
lun kahden vuosikymmenen ajan. Arviointien tavoitteena on ollut tuottaa tietoa siitä, 
kuinka hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden tavoitteet. Arvioin
nilla kehitetään myös koulutusta, tuetaan oppimista ja varmistetaan ammatillisen kou
lutuksen laatua.

Tässä tiivistelmäjulkaisussa esitellään sähkö ja automaatioalan perus, ammatti ja 
erikoisammattitutkinnon arvioinnin keskeiset tulokset ja tulosten perusteella kootut 
kehittämissuositukset. Arviointi toteutettiin vuosina 2021–2022. Arviointi kohdistui 
sähkö ja automaatioalan tutkintoja järjestävien koulutuksen järjestäjien pedagogiseen 
toimintaan ja opiskelijoiden osaamiseen. Lisäksi arvioinnilla tuotettiin tietoa siitä, mil
laiset valmiudet koulutus antaa työelämään ja jatkoopintoihin.



ARVIOINNIN TOTEUTUS



5

Arviointikysymykset ja -aineistot

Arvioinnissa selvitettiin koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua sekä 
sen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Lisäksi tuotettiin tietoa opiskelijoiden osaamisen 
tasosta sekä osaamisen vahvuuksista ja kehittämistarpeista koulutuksen järjestäjien 
ja työelämän edustajien arvioimana. Arvioinnissa selvitettiin myös, millaiset valmiu
det ammatillinen koulutus antaa työelämässä toimimiseen ja jatkoopintoihin. Arvioin
nissa hyödynnettiin monipuolista aineistoa, joka koostui kansallisten tietovarantojen 
tiedoista sekä koulutuksen järjestäjien toteuttamasta itsearvioinnista. Koulutuksen 
järjestäjät saivat itsearvioinneista sekä näyttöjä ja niiden arvosanoja koskevista tie
doista palaute raportit. Palautteiden avulla koulutuksen järjestäjät voivat verrata omia 
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin ja kehittää pedagogista toimintaansa.

KUVIO 1. Arviointikysymykset ja -aineistot sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoi-
sammattitutkintojen arvioinneissa
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Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon arviointiaineisto kerättiin 1.8.2020 voimaan 
tulleiden tutkinnon perusteiden mukaan toteutetusta koulutuksesta. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen arviointiaineisto kerättiin 1.1.2019 voimaan tulleiden tutkinnon perus-
teiden mukaan toteutetusta koulutuksesta. 

Koulutuksen järjestäjät

Sähkö ja automaatioalan perustutkinto:  
47 järjestäjää

Sähkö ja automaatioalan ammattitutkinto:  
15 järjestäjää

Sähkö ja automaatioalan 
erikoisammattitutkinto: 7 järjestäjää

Opiskelijat

Sähkö ja automaatioalan perustutkinto:  
6 329 opiskelijan tietoja

Sähkö ja automaatioalan ammattitutkinto:  
317 opiskelijan tietoja

Sähkö ja automaatioalan 
erikoisammattitutkinto: 44 opiskelijan tietoja
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Kehittävä arviointi
Arviointi toteutettiin kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen, jolloin 
arvioinnissa korostuvat arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välinen 
luottamus ja vuorovaikutus, monipuolinen arviointiaineisto sekä toiminnan 
kehittäminen jo arviointiprosessin aikana. Sähkö- ja automaatioalan arvioinneissa 
kehittävä arviointi toteutui esimerkiksi koulutuksen järjestäjien ja työelämän 
yhdessä toteuttamassa itsearvioinnissa, joka kohdistui muun muassa, työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen ja opiskelijoiden osaamiseen. Lisäksi koulutuksen 
järjestäjille toimitettiin itsearvioinneista ja tutkinnon osien arvosanoista 
palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia tuloksiaan 
kansallisiin tuloksiin ja hyödyntää tietoa oman toimintansa kehittämisessä.



TULOKSIA PEDAGOGISESTA 
TOIMINNASTA
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Opiskelijoiden taustatietoja

• Aineisto sisälsi yhteensä 6 690 opiskelijan tietoja

• Perustutkinto-opiskelijoista suurin osa (63 %) alle 18-vuotiaita

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa eniten 25–34-vuotiaita

• Alle 10 % opiskelijoista muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä

• Yli 90 % opiskelijoista miehiä

• Yli 90 % perustutkinnon ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoista suoritti koko 
tutkintoa

• Ammattitutkinnossa noin joka neljäs opiskelija suoritti tutkinnon osia

• Perustutkinnossa 80 % koulutussopimuksia, 20 % oppisopimuksia

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa enemmistö oppisopimuksia
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Näyttöympäristöt 
perustutkinnossa 

Suurin osa aineiston näytöistä oli sähkö ja automaatioalalla toimiminen tutkinnon 
osan näyttöjä, jonka kohdalla 81 prosenttia näytöistä oli toteutettu oppilaitoksessa 
(taulukko 1). Muiden tutkintoon sisältyvien tutkinnon osien kohdalla oppilaitosnäyt
töjen osuus oli alle puolet (45 %). Kokonaisuudessaan oppilaitosnäyttöjen osuus oli 70 
prosenttia.

TAULUKKO 1. Näyttöympäristöt sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa

Sähkö- ja automaatioalalla 
toimiminen -tutkinnon osa

Muut tutkintoon sisältyvät 
ammatilliset tutkinnon 
osat

Kaikki tutkintoon 
sisältyvät ammatilliset 
tutkinnon osat

Näyttöympäristö n % n % n %
Työpaikka 276 15 410 50 686 26
Oppilaitos 1 484 81 372 45 1 856 70
Työpaikka ja oppilaitos 68 4 43 5 111 4

*Muut tutkintoon sisältyvät ammatilliset tutkinnon osat kuin sähkö- ja automaatioalalla toimiminen -tutkinnon osa
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Työpaikoilla suoritettujen näyttöjen osuus kaikista näytöistä vaihteli paljon koulutuk
sen järjestäjien välillä. Taulukkoon 2 on koottu tiedot työpaikkanäyttöjen osuuksista 
koulutuksen järjestäjillä. Sähkö ja automaatioalalla toimiminen tutkinnon osan näy
töistä alle puolet oli toteutettu työpaikalla 72 prosentilla järjestäjistä. Muiden tutkin
non osien kohdalla vain 39 prosentilla järjestäjistä työpaikkanäyttöjen osuus oli puolet 
tai vähemmän.  

TAULUKKO 2. Työpaikoilla toteutettujen näyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin sähkö- ja 
 automaatioalan perustutkinnossa

Sähkö- ja 
automaatioalalla 

toimiminen -tutkinnon 
osa

Muut* tutkintoon 
sisältyvät ammatilliset 

tutkinnon osat

Kaikki tutkintoon 
sisältyvät ammatilliset 

tutkinnon osat

Työpaikkanäyttöjen osuus 
koulutuksen järjestäjillä n % n % n %

Alle 10 % näytöistä työpaikoilla 23 56 6 16 9 21
10–25 % näytöistä työpaikoilla 6 15 4 10 15 35
26–50 % näytöistä työpaikoilla 4 1 5 13 8 19
51–75 % näytöistä työpaikoilla 0 0 9 24 4 9
yli 75 % näytöistä työpaikoilla 8 19 14 37 7 16
Yhteensä 41 100 38 100 43 100

*Muut tutkintoon sisältyvät ammatilliset tutkinnon osat kuin sähkö- ja automaatioalalla toimiminen -tutkinnon osa
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Näytön arvioijat

Perustutkinnon osalta näytöt olivat useimmiten (42 %) vähintään kahden opettajan 
yhdessä arvioimia. Vajaa kolmannes näytöistä (29 %) oli opettajan ja työelämän edus
tajan yhdessä arvioimia. Lähes yhtä suuri osuus (28 %) näytöistä oli opettajien yksin 
arvioimia. Ammatti ja erikoisammattitutkintojen osalta yli 70 prosenttia näytöistä oli 
opettajien yksin arvioimia.

TAULUKKO 3. Näytön arvioinnista päättäneet sähkö- ja automaatioalan tutkinnoissa

Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto
Näytön arvioija n % n % n %
Kaksi tai useampi opettaja 1108 42 24 3 0 0
Yksi tai useampi opettaja ja yksi tai 
useampi työelämän edustaja 767 29 206 26 17 27

Opettaja 742 28 556 71 47 73
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Näytön arvioijat näyttöympäristön 
mukaan perustutkinnossa

• Oppilaitoksessa toteutetut näytöt olivat useimmiten kahden tai useamman opettajan 
arvioimia

• Työpaikalla toteutetut näytöt sekä työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänä 
toteutetut näytöt olivat useimmiten opettajien ja työpaikkaohjaajien yhdessä 
arvioimia

• Työpaikalla toteutetuista näytöistä 38 prosentissa ei ollut työelämän edustajaa 
mukana arvioinnissa

• Työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäytöissä oli paljon opettajien yksin arvioimia 
näyttöjä
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Päätuloksia pedagogisesta 
toiminnasta

Pedagogisen toiminnan linjaukset ja periaatteet
Vahvuudet Kehittämistarpeet

• HOKSin laadinnan ja päivittämisen vastuunjaosta ja 
dokumentoinnista sopiminen toteutuu koulutuksen 
järjestäjien mukaan hyvin.

• HOKSin päivittäminen yksilöllisten tarpeiden mukaan 
opintojen aikana toteutuu koulutuksen järjestäjien mukaan 
hyvin.

• Yksilölliset opintopolut (opintojen eteneminen ja 
valmistuminen opiskelijan oman aikataulun mukaan, 
aidot valinnanmahdollisuudet tutkinnon osissa) toteutuvat 
koulutuksen järjestäjien mukaan hyvin.

• Perustutkinnon opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, 
kuinka heidän aiempi osaamisensa ja työkokemuksensa 
selvitettiin ja otettiin huomioon HOKSia laadittaessa. 
Lisäksi perustutkinnon opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä 
tuen tarpeiden selvittämiseen.

• Opettajat osallistuvat melko hyvin pedagogisen toiminnan 
kehittämiseen.

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
ohjaavuutta tulisi vahvistaa näyttöympäristöjen valinnassa, 
näytön suunnittelussa sekä arvioijien valinnassa ja 
perehdyttämisessä erityisesti perustutkinnossa ja osin 
myös ammattitutkinnossa.

• Arviointikäytännöt vaihtelevat paljon koulutuksen 
järjestäjien välillä. Näyttöjen arvioinnissa paljon opettajan 
yksin arvioimia näyttöjä, jopa 38 % työpaikkanäytöistä 
arvioitiin ilman työpaikkaohjaajaa.

• Noin joka viides ammattitutkinnon opiskelijoista koki, ettei 
HOKSia päivitetty tarpeen mukaan opintojen aikana, ja että 
he eivät saaneet vaikuttaa tutkinnon osien valintaan.

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seuranta, 
arviointi ja kehittäminen eivät toteudu monen koulutuksen 
järjestäjän kohdalla.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen 
varmistamisen ja kehittäminen nousivat kehittämistarpeeksi 
perustutkinnossa.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen 
varmistaminen nousi kehittämistarpeeksi kaikissa 
kolmessa tutkinnossa.

• Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen 
systemaattinen kehittäminen ei toteutunut suurella osalla 
koulutuksen järjestäjistä. 

• Opiskelijoiden ja työelämän osallistuminen pedagogisen 
toiminnan kehittämiseen toteutuu heikosti suurella osalla 
koulutuksen järjestäjistä

• Johdon tuessa pedagogisen toiminnan kehittämiseen oli 
paljon vaihtelua koulutuksen järjestäjien välillä. Johdon 
tuki näytti olevan vahvasti yhteydessä koko pedagogisen 
toiminnan laatutasoon. 
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Työpaikalla järjestettävä koulutus
Vahvuudet Kehittämistarpeet

• Opiskelijat olivat tyytyväisiä työpaikkaohjaajien 
ohjaustaitoihin ja ammattitaitoon

• Näytön suunnittelu yhdessä opiskelijan, opettajan 
ja työelämän edustajan kanssa toteutui hyvin 
erikoisammattitutkinnossa.

• Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla aidoissa työtehtävissä 
toteutui hyvin ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa

Riittävä ohjaus ja tuki sekä opiskelijan osaamisen kehit-
tymisen seuranta toteutuivat hyvin muissa oppimisym-
päristöissä (työsalit, harjoitustyömaat, verkko-oppimis-
ympäristöt, virtuaaliset oppimisympäristöt)

• Työelämän edustajan osallistuminen HOKSin laadintaan 
työelämässä oppimisen ja näyttöjen osalta toteutui 
heikosti erityisesti perustutkinnon kohdalla. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnon kohdalla oli paljon vaihtelua 
koulutuksen järjestäjien välillä. 

• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa ja 
tavoitteista sopimisessa yhdessä opiskelijan, opettajan 
ja työpaikkaohjaajan kanssa ennen työelämässä 
oppimisen aloittamista on kehitettävää erityisesti perus- ja 
ammattitutkinnossa.

• Enemmistöllä opiskelijoista ei ollut nimetty vastuullista 
työpaikkaohjaajaa. Perustutkinto-opiskelijoista 23 
prosentilla, ammattitutkinnossa 63 prosentilla ja 
erikoisammattitutkinnossa 61 prosentilla oli nimetty 
vastuullinen työpaikkaohjaaja.

• Osaamisen kehittymisen seuranta työpaikoilla 
toteutui kaikissa tutkinnoissa heikommin kuin muissa 
oppimisympäristöissä. 

• Oppilaitoksen tuki opiskelijan osaamisen kehittymisen 
arviointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle ei 
ollut erikoisammattitutkinnon opiskelijoita ohjanneiden 
työpaikkaohjaajien mukaan riittävää.

Näytöt
Vahvuudet Kehittämistarpeet

• Näyttöjen sisällöt vastaavat hyvin tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksia.

• Kriteeriperusteinen osaamisen arviointi toteutuu hyvin.
• Opiskelijat olivat tyytyväisiä arvioijiensa asiantuntevuuteen.
• Opiskelijan itsearviointi toteutuu hyvin.

• Näytön suunnittelussa yhdessä opiskelijan, opettajan ja 
työelämän edustajan kanssa on kehitettävää perus- ja 
ammattitutkinnossa.

• Työelämän edustajan perehdytyksessä osaamisen 
arviointiin on kehitettävää perustutkinnossa.

• Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla aidoissa työtehtävissä 
ei toteudu kovin hyvin perustutkinnossa.



TULOKSIA OSAAMISESTA
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Osaamisen vahvuuksia ja kehittämis-
tarpeita työelämän edustajien ja 
koulutuksen järjestäjien arvioimana
Vahvuuksia 

• Sähkö- ja työturvallisuusosaaminen

• Alan keskeisten työmenetelmien ja -välineiden hallinta ja käyttö

• Ammatin perusosaaminen

• Työprosessin ymmärtäminen kokonaisuutena

• Yhteistyötaidot

• Oppimaan oppimisen taidot

• Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

• Perustutkinto-opiskelijoilla digitaidot

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla työelämätaidot

Kehittämistarpeita

• Alan työmenetelmien ja -välineiden hallinta ja käyttö (esim. poran ja kaapelikuorinta-
työkalujen käyttö, kiinnitys- ja asennusmenetelmien sekä materiaalien tuntemus)

• Teoriatiedon hallinta ja sen soveltaminen käytännössä (esim. teorialaskut, asentami-
seen liittyvät perusteet, asennustavan valinta, mittarien tulkinta)

• Perustutkinto-opiskelijoilla yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisu-
taidot

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla yrittäjyysosaaminen
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Osaaminen arvosanojen valossa 
sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinnossa
Näyttöjen arvosanat

• Arvosanat keskimäärin hyviä

• Yleisin arvosana hyvä 4

• Arvosanoissa ei merkittäviä eroja opiskelijan äidinkielen, koulutuksen järjestäjien sijain-
nin, koon ja opintojen suorituskielen mukaan 

• Arvosanoissa osin suuriakin eroja koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden välillä sekä 
opiskelijan iän mukaan

 – Korkeimmat arvosanat 35–54-vuotiailla ja matalimmat alle 25-vuotiailla

3 %
11 %

26 %

35 %

25 %

Tyydyttävä (1) (n = 96) Tyydyttävä (2)  (n = 377) Hyvä (3)  (n = 862)
Hyvä (4)  (n = 1 192) Kiitettävä (5)  (n = 848)

KUVIO 2. Näyttöjen arvosanat sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa
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Yhteisten tutkinnon osien arvosanat

• Arvosanat keskimäärin hyviä

• Yleisin arvosana hyvä 3

• Keskimäärin korkeimmat arvosanat toiminta digitaalisessa ympäristössä, opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiuksissa sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä 

• Keskimäärin heikoimmat arvosanat viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella 
kielellä, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt sekä matematiikka ja matematiikan sovelta-
minen -osa-alueilla

• Arvosanoissa ei merkittäviä eroja opiskelijan äidinkielen, koulutuksen järjestäjien sijain-
nin, koon ja opintojen suorituskielen mukaan 

• Arvosanoissa osin suuriakin eroja koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden välillä sekä 
opiskelijoiden sukupuolen ja iän mukaan

 – Naisten arvosanat miehiä korkeammat

 – Korkeimmat arvosanat 45–55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla ja matalimmat alle 
25-vuotiailla

7 %

18 %

29 %

28 %

18 %

Tyydyttävä (1) (n = 2 649) Tyydyttävä (2)  (n = 7 094) Hyvä (3)  (n = 11 676)
Hyvä (4)  (n = 11 208) Kiitettävä (5)  (n = 6 977)

KUVIO 3. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa
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Työllistymis- ja jatko-opintovalmiudet koulutuksen järjestäjien ja työelämän arvioi-
mana

• Koulutus antaa keskimäärin hyvät valmiudet työelämään ja melko hyvät myös jat-
ko-opintoihin

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneilla arvioitiin olevan perustutkinnon 
suorittaneita paremmat valmiudet työllistyä alan työpaikkoihin ja päästä jatko-opin-
toihin

• Kaksi koulutuksen järjestäjää arvioi perustutkinnon suorittaneiden valmiudet työllisty-
miseen riittämättömiksi

• Reilu kymmenesosa (11 %) koulutuksen järjestäjistä arvioi perustutkinnon suorittanei-
den valmiudet riittämättömiksi jatko-opintoihin
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Osuus koulutuksen järjestäjistä (%)
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Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tutkinnon 
suorittaneilla on 
riittävät 
valmiudet 
työllistyä alan 
työpaikkoihin

Tutkinnon 
suorittaneilla on 
riittävät 
valmiudet 
ammatti-
korkeakoulu- tai 
yliopisto-
opintoihin

KUVIO 4. Tutkinnon suorittaneiden valmiudet työllistymiseen ja jatko-opintoihin koulutuksen 
järjestäjien ja työelämän edustajien arvioimana
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KEHITTÄMISSUOSITUKSET

Pedagoginen toiminta

Työelämän edustajien osallistumista näyttöjen arviointiin tulee lisätä

Työelämän edustajat osallistuvat melko harvoin oppilaitoksessa toteutettavien näyttö
jen arviointiin, eikä työpaikoillakaan toteutettujen näyttöjen arvioinnissa ole aina mu
kana työelämän edustajaa. Oppilaitoksissa toteutettaviin näyttöihin tulee ottaa työ
elämän edustaja mukaan arvioimaan. Työelämän edustajien osallistamisessa näyttöjen 
arviointiin voidaan myös hyödyntää digitaalisia sovelluksia ja virtuaalisia ympäristöjä.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja, joka tuntee roolinsa ja 
vastuunsa.

Suurella osalla ammatti ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoista ja neljänneksellä pe
rustutkintoopiskelijoista ei ollut nimettyä työpaikkaohjaajaa. Jokaisella opiskelijalla on 
tärkeä olla nimetty työpaikkaohjaaja, joka on perehdytetty ohjaamiseen, palautteen 
antamiseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaajan tulee myös tuntea vastuunsa kouluttajan 
roolissaan ja pitää huolta, että opiskelijan ohjaus toteutuu myös muutostilanteissa, 
esimerkiksi ohjaajan joutuessa eri työmaalle opiskelijan kanssa.
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Opettajien ja työpaikkaohjaajien välistä yhteistyötä tulee tiivistää työpaikalla ta-
pahtuvan oppimisen ja näyttöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa

Arvioinnin mukaan opiskelijan työelämässä tapahtuvan koulutuksen tavoitteista ei 
aina keskustella yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Työelämän 
edustajat osallistuvat myös harvoin opiskelijan HOKSin laadintaan työelämässä oppi
misen ja näyttöjen osalta. Oppimisen tavoitteista ja sisällöistä, kuten työtehtävistä, 
tulee sopia yhdessä opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajien kanssa. Yhteinen 
suunnittelu tukee kaikkien osapuolten sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvä 
ennakkosuunnittelu varmistaa osaltaan myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
laatua ja opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Vaikka opiskelijat olivatkin 
pääosin tyytyväisiä työpaikalla saatuun ohjaukseen, tulee ohjauksen riittävyyteen ja 
laatuun kiinnittää jatkossa huomiota. Opettajille tulee myös turvata riittävät resurssit 
opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin työpaikoilla.

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämisen tulee olla syste-
maattista ja yksilöllistä.

Työpaikkaohjaajien ohjaus ja arviointiosaamisen kehittäminen ei ole useinkaan syste
maattista. Arvioinnin mukaan työpaikkaohjaajien ohjaus ja arviointiosaamisen varmis
taminen ja kehittäminen vaihtelee paljon koulutuksen järjestäjittäin. Arviointikriteerien 
läpikäyminen yhdessä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ennen näyt
töä edistää arvioinnin luotettavuutta ja yhteismitallisuutta. Lisäksi tutkinnon perustei
den tuntemus selkeyttää ja jäsentää ohjausta. Alan luonne on kuitenkin haastava työ
paikkaohjaajien kouluttamisen kannalta, eikä oppilaitoksissa paikan päällä tapahtuva 
koulutus ole useinkaan paras vaihtoehto työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiselle. 
Työpaikkaohjaajien osaamista voidaan kuitenkin kehittää monin eri tavoin ja koulutuk
seen ja perehdytykseen on olemassa paljon materiaaleja ja koulutus ja perehdytys
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käytäntöjä, joita on viime vuosina kehitetty useissa kansallisissa kehittämishankkeissa 
(esim. www.ohjaan.fi). Työpaikkaohjaajien kanssa on myös tärkeää keskustella heidän 
roolistaan ja vastuistaan työpaikkaohjaajana. Myös tutkinnon perusteisiin sisältyvää 
työhön perehdyttäminen ja opastaminen tutkinnon osaa voidaan hyödyntää tulevien 
työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisessä. 

Opettajien osaamisen kehittäminen työelämäjaksoilla tulee mahdollistaa kaikille 
opettajille ja opettajia tulee tukea ja kannustaa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että opettajien osaamisen kehittämistarpeet kohdis
tuvat erityisesti opettajien ammattitaidon ja työelämäosaamisen ylläpitämiseen. Alan 
muuttuvat standardit ja säännökset, lisääntyvä automaatio, uudet laitteet, menetelmät 
ja tekniikat vaativat jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Opettajilla tulee olla realistinen 
mahdollisuus osallistua säännöllisesti työelämäjaksoille oman ammattialakohtaisen 
osaamisensa pitämiseksi ajantasaisena. Opettajien työelämäosaamisen kehittämiseen 
on hyvä olla myös selkeä prosessi, jossa on otettu huomioon muun muassa sijaisten 
järjestäminen työpaikkajaksojen aikana.

Koulutuksen järjestäjien tulee kehittää pedagogista toimintaansa yhteistyössä 
opettajien, työelämän ja opiskelijoiden kanssa

Työelämä ja opiskelijat osallistuvat vain vähän koulutuksen järjestäjien pedagogisen 
toiminnan kehittämiseen. Pedagogista toimintaa tulee kehittää yhteistyössä opetta
jien, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Lisäksi arvioinnin tulosten mukaan johdon tu
ella pedagogisen toiminnan kehittämiselle on vahva yhteys koulutuksen järjestäjien 
pedagogisen toiminnan laatuun. Onkin erittäin tärkeää, että pedagogisen toiminnan 
kehittämiselle on vahva tuki johdolta.
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Osaaminen

Koulutuksessa tulee vahvistaa alan keskeisten työmenetelmien ja -välineiden käyt-
töön liittyvää osaamista ja varmistaa, että opiskelijat saavat riittävän teoriaperus-
tan alan työtehtäviin

Arvioinnin mukaan ammattialakohtaisen osaamisen keskeisin kehittämistarve kohdis
tui työmenetelmien ja välineiden käyttöön liittyvään osaamiseen sekä työn perustana 
olevan teoriatiedon hallintaan ja sen soveltamiseen käytännön työtehtävissä. Teoreet
tista osaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi käytännön työtehtävien ja esimerkkita
pausten kautta analysoimalla yhdessä niiden taustalla olevaa teoriaa ja käsitteistöä. 
Teoriaopetusta voidaan myös yhdistää esimerkiksi simulaatioharjoittelun yhteyteen. 

Perustutkinto-opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tulee vahvistaa 
koulutuksessa

Vaikka yhteistyö ja vuorovaikutustaidot osoittautuivat yhdeksi osaamisen keskei
simmäksi vahvuudeksi, nousivat ne arvioinnissa osalle opiskelijoista myös keskeiseksi 
osaamisen kehittämisen kohteeksi. Koulutuksessa tuleekin vahvistaa opiskelijoiden yh
teistyö ja vuorovaikutustaitoja, sillä niiden merkitys työyhteisössä toimimisessa, tiimi
työskentelyssä ja alan työtehtävissä ovat keskeisessä roolissa.

Koulutuksessa tulee varmistaa, että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritta-
vat opiskelijat saavat valmiuksia myös yrittäjyyteen

Yrittäjyysosaaminen arvioitiin ammatti ja erikoisammattitutkintoopiskelijoilla yhdek
si keskeisimmäksi osaamisen kehittämisen kohteeksi. Amispalautteen mukaan reilu 
viidesosa (22 %) ammattitutkintoopiskelijoista koki, ettei saanut koulutuksessa riittä
västi valmiuksia yrittäjyyteen.
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Yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja motivaatiota voidaan vahvistaa esimerkiksi yritys
vierailuilla sekä kannustamalla opiskelijoita yrittäjyyteen tuomalla esiin yrittäjyyden 
hyviä puolia. Yrittäjyysopinnoissa voidaan hyödyntää myös sähkö ja automaatioalan 
perustutkinnon yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osaa. 

Ammatillisten tutkinnon osien arviointikäytäntöjä tulee yhtenäistää ja vähintään 
kahden arvioijan kokoonpano arvioinnissa varmistaa arvioinnin luottavuuden ja 
arvo sanojen vertailtavuuden takaamiseksi

Arvioinnin mukaan ammatillisten tutkinnon osien arviointikäytännöissä on osin suur
takin vaihtelua koulutuksen järjestäjien välillä, mikä asettaa haasteita arvioinnin luo
tettavuudelle ja arvosanojen vertailtavuudelle. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuun
nitelman ohjaavuutta osaamisen arvioinnissa ja arvioinnista päättämisessä erityisesti 
perustutkinnon ja osin ammattitutkinnon kohdalla tulisi siten vahvistaa arvioinnin laa
dun varmistamiseksi.
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LOPUKSI

Sähkö ja automaatioala on hakijamääriltään erittäin vetovoimainen ala. Sähkö ja 
 automaatioalan perustutkintoon yhteishaussa hakeneiden määrä on ollut vuodesta 
2019 saakka liiketalouden perustutkinnon jälkeen suurin. Hakijamäärä on myös kasva
nut vuosi vuodelta, ja vuoden 2022 yhteishaussa hakijamäärä ylitti reilusti 10 000 ha
kijan rajan. Lisäksi enemmistö opiskelijoista on tyytyväisiä alan koulutukseen ja kokee 
saaneensa koulutuksen aikana osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyy hyödyntämään.

Pedagogisen toiminnan laatu on suurella osalla koulutuksen järjestäjistä hyvällä tasolla 
ja erityisesti HOKSaus toteutuu hyvin. Työelämäyhteistyössä ja työelämäläheisyydessä 
on kuitenkin vielä paljon kehitettävää, joskin useilla koulutuksen järjestäjillä on hyviä 
käytäntöjä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Sähkö ja automaatioalalta valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen keskeisimpiä vah
vuuksia ovat sähkö ja työturvallisuusosaaminen sekä yhteistyötaidot. Erityisesti pe
rustutkintoopiskelijoiden osaamisen tasossa on osin suurtakin vaihtelua opiskelijoiden 
kesken ja tietyissä osaamisissa, kuten työmenetelmien ja välineiden käytössä sekä 
yhteistyö ja vuorovaikutustaidoissa on opiskelijoiden välillä kahtiajakoisuutta: osalle 
nämä taidot ovat keskeisiä vahvuuksia, ja osalle näihin taitoihin kohdistuu kehittämi
sen tarvetta. Erot osaamisessa näyttävät kuitenkin tasoittuvan iän ja työkokemuksen 
karttuessa sekä mahdollisen lisäkoulutuksen myötä.
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