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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi
2.1.1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN

45 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Tietokoneen peruskäyttö ja tietojen hallinta sekä tietokoneen käyttöönoton hallinta
Opiskelija

osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja laatia harjoitustöihin tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen

osaa hyödyntää valmisohjelmia työsuorituksiensa raportointiin, sähkötarvikelistojen laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen

osaa käyttää tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa

osaa ottaa huomioon tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja.
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusosaaminen
Opiskelija

tuntee sähköiset perussuureet ja niiden fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait

osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä

osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtävien mukaiset kytkennät ja osaa käsitellä
suureita fysiikkaan liittyvinä ilmiöinä

osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirtamittaria ja jännitteenkoetinta

osaa käyttää virran ja jännitteen mittaamiseen oskilloskooppia tasa- ja vaihtosähköpiireistä

osaa mittaamalla todeta erilaisten komponenttien kuten vastuksen, kelan, kondensaattorin, diodin ja sähköparin
vaikutuksen tasa- ja vaihtosähköpiirin toimintaan

osaa esittää magnetismin osuuden sähkölaitteiden, kuten generaattorin, moottorin, releen ja muuntajan, toimintaan

osaa laatia peruskytkentöihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukaista esitystapaa

osaa määrittää jännitteen, virran ja vaihesiirtokulman mittaustuloksiin perustuen 1- ja 3- vaiheisten piirien ottaman sähkötehon

tuntee elektroniikan analogisten ja digitaalisten peruskomponenttien ominaisuudet sekä niistä muodostuvat peruskytkennät. Osattavia analogisia peruskytkentöjä ovat poli ja kokoaaltotasasuuntaus, jänniteregulaattori ja
transistorin käyttö kytkimenä. Digitaalisiin peruskomponentteihin liittyen tulee osata porttipiirien ja kiikkujen käyttö

osaa peruskytkentöjen mekaanisen rakentamisen ja osaa liittää ja irrottaa juottamalla komponentteja piirilevyyn
ja johtimia liittimiin ottaen huomioon ESD -suojauksen (electro static discharge)

osaa mitata analogisiin ja digitaalisiin peruskytkentöihin liittyvien signaaleja normaaleilla mittalaitteilla sekä osaa
arvioida saamiaan mittaustuloksia

osaa selvittää valmiiden piirikaavioiden avulla kytkentöjen toimintaa.
Käsityökalujen käyttö, sähköalan puu-, metalli- ja muovityöt
Opiskelija

osaa valita työkalunsa käyttötarkoituksen mukaan ja käyttää niitä oikein

osaa huoltaa käyttämänsä käsityökalut ja pitää ne käyttökunnossa

osaa käyttää työkaluja vahingoittamatta niitä, käsiteltävää kohdetta, itseään tai muita

osaa valita tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ja työkalut kiinnittäessään laitteita erilaisille pinnoille

osaa valmistaa puusta, metalleista tai muoveista yksinkertaisia suoja- ja kiinnitystarvikkeita

osaa valita ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita

osaa liittää teräskappaleita toisiinsa hitsaamalla tai ruuviliitoksilla käyttäen oikein kone- ja levyruuveja sekä karaniittejä

osaa liittää puukappaleita toisiinsa naula- ja ruuviliitoksilla tai liimaamalla

osaa valita kiinnitystavan kiinnitettävän kalusteen ja kiinnityskohteen ominaisuuksien mukaan siten, että kiinnityksestä tulee luotettava

osaa tulkita koneenpiirustuksia, kuten valmistus- ja kokoonpanopiirustukset

osaa piirtää käsin ja tietokoneella yksinkertaisesta kappaleesta tarpeelliset kuvannot mitoituksineen ja mittakaavoineen
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osaa mitata ja mitoittaa sekä valita sopivimman mittaustyökalun kulloinkin tarvitsemaansa kohteeseen.

Työturvallisuuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta
Opiskelija

suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön perusteiden vaatimusten mukaisen tulityökurssin

suorittaa hyväksytysti Työturvallisuus keskuksen perusteiden vaatimusten mukaisen työturvallisuuskurssin

suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuksen

suorittaa hyväksytysti SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen

opiskelija tuntee sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten (Sähköturvallisuuslaki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset), sähköturvallisuusviranomaisen (Tukes) ohjeet sekä sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vaatimukset

tuntee alan keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla

osaa käyttää henkilökorttia YSE 98 mukaisesti

osaa käyttää asianmukaista työvaatetusta, josta ei aiheudu työssä vaaraa.
Sähköasennusmateriaalien tunteminen ja käyttö
Opiskelija

osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskytkennät ja osaa tehdä jännitteettömänä
tehtävät käyttöönottotarkastukset tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää tietolähteitä kuten SSTL:n sähkötarvikenumeroita ja nimikkeitä sekä
käyttää näitä nimikkeitä keskustellessaan alan ammattihenkilön kanssa

osaa sähköalan asennustöissä kiinnittää erilaisia komponentteja rakennusalan materiaaleihin (kuten puu, tiili,
betoni ja rakennuslevyt)

tuntee sähköalalla käytettävät johtotiet ja osaa asentaa niihin kaapelit ja sähkökalusteet

osaa valita sopivat sähköasennusmateriaalit erilaisiin tiloihin laitteissa olevien merkintöjen perusteella ottaen
huomioon tilan sähkölaitteille asettamat vaatimukset esim. sähkölaitteiden kotelointiluokat

osaa tehdä tarvittavat mittaukset ja aistinvaraiset tarkastukset esim. koteloinnin ja kaapeleiden kiinnitysten osalta
sähkölaitteiden korjausten yhteydessä

osaa tulkita ja piirtää sähköalan piirustuksia kuten asennuspiirustuksia ja keskuskuvien pääkaavioita

osaa tulkita sähköalalla tarvittavia rakennusalan piirustuksia

osaa selvittää, mistä asennustyössä tarvittavat tarvikkeet voidaan hankkia.
Tutkinnon osa sisältää 1 osaamispisteen verran opintojen ohjausta

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:







Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän opiskelijalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Sähköasennustekniikan perusteita harjoitellaan asennusalustoille asentamalla peruskytkennöistä koostuvia valaistus ja pistorasia-asennuksia. Pitemmälle ehtineille opiskelijoille annetaan harjoituksia sitten mm. ryhmäkeskuksiin, vikavirtasuojauksiin ja painonappiohjauksin toteutettavissa kytkennöissä
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Sähkötekniikan liittyviä teorioita pyritään tuomaan opiskelijoille mahdollisimman helppotajuisesti ja ymmärrettävästi esille käyttämällä mm. visuaalisia ja virtuaalisia keinoja, esim. tietokonepohjaisia opetusohjelmia
Sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus asiat ovat monesti vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Niinpä niitä pyritään
lähestymään käyttämällä opetuksessa runsaasti käytännön konkreettisia esimerkkejä, joita tarjoavat opetusvideoissaan mm. TUKES ja Sähköinfo ym. asiantuntija tahot
Tietotekniikan perusteissa käytännön harjoitustöiden avulla opetellaan käyttämään käyttöjärjestelmää sekä perus tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka ohjelmia
Sähköasennuksissa tarvittavia mekaanisia asennuksia harjoitellaan käytännön harjoitustöitä tekemällä (metallityöt)
Sähköasennustarvikkeet ja materiaalit sekä työkalut tulevat tutuiksi käytännön harjoittelun myötä
Opetettavissa asioissa pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden henkilökohtaiset erityistarpeet, tukien ja opastaen opiskelijaa niin että hän selviytyy opiskelustaan
Elektroniikan komponenttien tunnistaminen, perusominaisuudet, kestoisuudet ja datatiedot
Peruskytkentöjen kytkeminen ja toiminnan mittaukset

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Peruskoulun oppimäärä.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin mentelmä):

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa
tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja automaatioasennustyömaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla

Osaamisen tunnustamisessa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
korvaa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp tutkinnon
osan
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa

Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit

suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön perusteiden vaatimusten mukaisen tulityökurssin

suorittaa hyväksytysti Työturvallisuus keskuksen perusteiden vaatimusten mukaisen työturvallisuuskurssin

suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuksen

suorittaa hyväksytysti SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen tutkinnon osan 45 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppilaitoksessa annettava ammattiosaamisen näyttöympäristö rakennetaan mahdollisimman hyvin työpaikoilla tapahtuvaa näyttöympäristöä vastaavaksi. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Hämäräkytkimen kokoaminen ja mittaukset elektroniikan komponenteista piirustuksen mukaan, 5- kytkimellä ja hämäräkytkimellä ohjatun valaistus- ja pistorasiaryhmän asennus pinta-asennuksena ja käyttöönottotarkastus sekä työn dokumentointi ja kustannuslaskelma

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti oppilaitoksella. Työpaikoilla tehtävää ammattiosaamisen näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen materiaalija energiatehokkuuden..

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi.

osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
tehdä johtopäätöksiä.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
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Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan.

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
neuvottelee mahdollisista
poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi

Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.1.2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENNUKSET

30 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Sähkö- ja automaatioasennusten työsuunnitelmien käyttö ja soveltaminen
Opiskelija

osaa käyttää asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita ja ymmärtää niiden tärkeyden ja merkityksen asennustyön,
asennusten ja laitteiden käytön ja elinkaaren kannalta

kerää dokumentit talteen ja luovuttaa ne asiakkaalle työn valmistuessa

osaa selvittää asennuskohteen dokumenteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja asennuspaikat

osaa huomioida mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia tehdessään

osaa määritellä työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaatimusten mukaan, sekä varata ja
käyttää asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluvälineet.
Putkitus-, johdotus- ja kalustustyöt
Opiskelija

osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennuslämpötilat

osaa asentaa sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaapelireitit

osaa asentaa ja kiinnittää kaapelit suunnitelmien mukaisesti kaapelireiteille

osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustehokkaasti

osaa asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen niitä koskevien suunnitelmien mukaisesti

osaa toteuttaa kaapeloinnit häiriösuojausvaatimusten mukaisesti

osaa asentaa ja kytkeä sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen ohjaus- ja pistorasiakalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus- ja valaisinpistorasiat

tietää yleisimmät energiasyötön ohjauksiin ja valvontoihin käytettävät kaapelit sekä väyläkaapelit ja tietää kyseisten kaapelien rakenteet sekä osaa asentaa niitä

osaa suojata kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaatimukset

osaa tehdä kaapelien kuorinta-, päättämis- ja kytkentätyöt sekä kaapelien merkintätyöt

osaa käyttää asennuksissa käytettäviä työ- ja erikoistyökaluja oikein ja turvallisesti
Jakokeskusasennukset
Opiskelija

osaa asentaa sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennustiloihin, tehdä johdotukset keskuksiin
kotelointiluokkaa heikentämättä ja mekaanisen suojauksen vaatimukset täyttäen ja kytkeä keskukseen liittyvät
johtimet, johdot ja kaapelit

osaa tehdä tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia kalustukseen ohjeiden mukaisesti sekä keskusasennuksiin liittyvät
merkinnät.
Komponentti- ja kaapeliasennukset
Opiskelija

tuntee eri tyyppisten kokoonpanoteollisuuksien komponentit

osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennus- ja käyttölämpötilat

osaa asentaa kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä kytkentätaulukoiden avulla oikeat kalusteet,
kaapelireitti-, putkitus- ja kaapelimateriaalit ja muut kokoonpanoon liittyvät tarvikkeet

osaa asentaa ja kiinnittää johtimet ja kaapelit kaapelireitteihin suunnitelmien mukaan

osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustietoisesti

osaa mitoittaa, kuoria ja asentaa keskus ym. kokoonpanoon liittyvät johtimet.
Sähkömoottori- releohjaus ja logiikkaohjausasennukset
Opiskelija

osaa laatia pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottorilähtöön
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osaa asentaa valmiiden kuvien avulla 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin
osaa käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa ja sen ohjelmointiympäristöä 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-,
pehmo ja taajuusmuuttajakäyttöistä moottoria asentaessaan
osaa käyttää ja kytkeä raja- ja lähestymiskytkimiä em. kytkentöjä tehdessään
tuntee oikosulkumoottorin toimintaperiaatteen, rakenteen ja kytkennät
tuntee moottorien mekaanisen asennuksen ja huollon
tietää moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulku-suojauksen periaatteet ja osaa varmistaa suojalaitteiden sopivuuden ja säätää suojalaitteet oikein moottorin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin tietojen
avulla.

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset
Opiskelija

tietää paineilman tuottamisen ja siirtämisen periaatteet ja ympäristövaikutukset

osaa peruskomponenttien, kuten ohjausventtiilin ja sylinterin rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä niiden asennus-, säätö- ja ohjaustavat

osaa lukea hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita

osaa tehdä hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien asennus-, käyntiinajo-, huolto- ja korjaustehtäviä

osaa selvittää järjestelmän toimintatavan kaavioiden avulla

osaa kaavioista selvittää työliikeradat, säätöjen vaikutukset ja etsiä toimintahäiriöiden syitä vikatilanteissa ja
tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä

osaa tehdä venttiileihin liittyviä yksinkertaisia ohjauksia ja säätöjä, kuten toimisuunnan muutoksen.
Sähköturvallisuusvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin liittyvien julkaisujen käyttö ja soveltaminen
Opiskelija

osaa etsiä säädöksistä (lait, asetukset, ministeriöiden määräykset ja päätökset sekä standardit) alaa koskevia
tietoja

osaa tulkita ja piirtää asennuspiirustuksia sekä pää- ja piirikaavioita

osaa tulkita kokoonpanopiirustuksia sekä keskusten kojeluetteloita sekä lisätä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset

osaa käyttää myös voimassaolevien määräysten ja standardien (esim. SFS 6000) ja sähköturvallisuustutkinto
2:een liittyviä julkaisuja tarvitsemansa tiedon hankkimiseen

tuntee laatujärjestelmien tarkoituksen ja periaatteen

osaa toimia sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti kuten esim. sähköalan ammatilliseen koulutukseen Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n julkaiseman sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti.
Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen
Opiskelija

tietää sähköasennusten yhteydessä tehtävän oman työn varmentamisen tärkeyden ja merkityksen koko asennustyön aikana ennen asennustöiden tilaajalle luovuttamista

osaa tehdä SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen

osaa täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja lisätä asennuspiirustuksiin tarkastuksien
tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset

osaa antaa valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen.
Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen
Opiskelija

osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita, kuten pistorasialiitännäiset
käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja liedet

osaa hyödyntää laitekorjauksen avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT







Sähkö- ja automaatioasennusten työsuunnitelmien käyttö ja soveltaminen
Putkitus-, johdotus- ja kalustustyöt
Jakokeskusasennukset
Komponentti- ja kaapeliasennukset
Sähkömoottori- releohjaus ja logiikkaohjausasennukset
Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset
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Sähköturvallisuusvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin liittyvien julkaisujen käyttö ja soveltaminen
Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen
Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena käyttäen oppimisen tukena erilaisia harjoitustehtäviä, laboraatioita, kirjallisuutta sekä mahdollisesti muita oppimista tukevia menetelmiä kuten
verkko-opintoja ja laitevalmistajien ohjeita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös työssäoppimispaikoilla
erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:











Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Tutkinnon osa sisältää 1 osaamispisteen verran opintojen ohjausta

OPINTOJAKSOT
Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:








Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen tutkinnon osan tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan
aloittamista.
Ennen mahdollista työssäoppimisjaksoa tulee olla hyväksytysti suoritettu:

työturvallisuuskorttikoulutus

tulityökorttikoulutus

hätäensiapukoulutus

SFS 6002 mukainen yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
sähkö- / automaatioasennustyöpaikassa tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa sähkö- ja automaatiotekniikan perusasennustöitä työssäoppimispaikan suuntautumisen mukaan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus
varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa

Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähkö- ja automaatioasennukset
tutkinnon osan 30 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähkö- ja automaatioasennukset- tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä oppilaitoksessa
tai työpaikalla. Oppilaitoksessa annettava ammattiosaamisen näyttöympäristö rakennetaan mahdollisimman
hyvin työpaikoilla tapahtuvaa näyttöympäristöä vastaavaksi. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä
ei näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Sähkömoottorin asennus ja käyttöönotto logiikkaohjatulla taajuusmuuttajalla.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa sähkö- / automaatioasennustyöpaikassa, teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa tai muussa mahdollisimman hyvin edellä mainittuja oloja vastaavassa paikassa, jossa voidaan
tehdä sähkö- ja automaatioasennuksia tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttö voidaan
tehdä myös oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti
käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Hyvä H2

Kiitettävä K3

arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta
työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
materiaali- ja energiatehokkuuden.

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi.

osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
neuvottelee mahdollisista
poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi

Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.1.3 SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA

30 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Sähkön tuotanto ja siirto
Opiskelija

tietää, kuinka sähkön tuotannon on toteutettu Suomessa ja mitä eri voimalaitostyyppejä siinä käytetään

tietää valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet

tietää sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit

osaa selvittää sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle

Sähköpiirustusten, sähköselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö
Sähköpiirustusten, sähkötyöselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö
Opiskelija

tuntee eri rakennusten sähköasennuksissa käytettävät yleisimmät sähköpiirrosmerkit

osaa lukea sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdollistuu itsenäisesti tai pienellä opastuksella

osaa lukea ja soveltaa sähköselostusta

osaa lukea järjestelmäkohtaisia ohjeita ja toimia niiden mukaan

osaa tulkita asemapiirroksia, järjestelmäkaavioita, laiteluetteloita ja sähköselostuksia sekä tehdä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset

osaa laatia pienimuotoisesta kohteesta työsuunnitelman, jonka perusteella työ voidaan toteuttaa.

osaa tehdä sähköpiirustuksiin muutosmerkinnät oikeilla piirrosmerkeillä

osaa lukea asennusohjeita ja niiden perusteella asentaa sekä kytkeä eri järjestelmien sähkölaitteita verkkoon

osaa antaa käytön opastuksen asiakkaalle käyttöohjeita apuna käyttäen
Valaistustekniikan osaaminen ja valaistusasennukset
Opiskelija

tuntee valaistustekniikan perusteista valaistusvoimakkuuden

tuntee yleisimmät valonlähteet, niiden värilämpötilat, värisävyt ja liitäntälaitteet

tuntee erilaiset valaisinrakenteet ja osaa valita kuhunkin rakenteeseen sopivan valonlähteen

tiedostaa energian säästön merkityksen valaistuksen suunnittelussa ja asennuksissa

osaa asentaa erilaiset pinta- ja uppovalaisimet valaisinvalmistajan ohjeiden avulla oikein huomioiden valaisimen
asennusasennon ja kotelointiluokan tilaluokituksen vaatimusten mukaan

osaa ottaa huomioon valaisimien huollolle asetettavat vaatimukset

osaa asentaa valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit kuten esim. kytkimet, painikkeet
Sähkölämmitysasennukset
Opiskelija

tuntee eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja sähkölämmitys asennuksia koskevat kohdat asennusstandardista

osaa tunnistaa sähkölämmityksen aiheuttaman mahdollisen palovaaran ja sen perusteella osaa arvioida lämmittimen soveltuvuuden ko. paikkaan

osaa asentaa valmistajien asennusohjeiden mukaan esim. patterilämmityksen, lattialämmityksen, kattolämmityksen, saattolämmityksen, sulanapitolämmityksen, sähkökattilan ja sähkövastuksilla lämmitettävän vesivaraajan

osaa mitoittaa sähkölämmityksen tehontarpeen pienehköön tilaan ja valita siihen sopivan lämmitysratkaisun

osaa asentaa eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät

ymmärtää lämpötilan pudotuksen vaikutuksen energian säästössä.
Laiteasennukset
Opiskelija

osaa lukea sähkölaitteen arvokilvestä tai asennusohjeesta olennaiset tiedot ja päätellä sen perusteella laitteen
soveltuvuuden asennettavaan paikkaan

osaa määritellä laitteen tehon perusteella pienitehoisten laitteiden ryhmäjohdot ja suojalaitteet.

osaa asentaa laitteille vaadittavat turvalaitteet kuten esim. turvakytkimen, hätäpysäyttimen tms.

osaa tehdä laiteasennuksille tyypilliset johtotiet ja asentaa johdot esteettisesti sopivalla tavalla.

tuntee eri kotelointiluokat ja osaa käyttää sopivia tiivisteitä kaapeleiden läpivienneissä.
Jakokeskusasennukset ja mittarointi
Opiskelija

tuntee ja osaa ottaa huomioon asennustyössään voimassaolevan jakokeskusstandardin vaatimukset jakokeskuksien rakenteesta, sijoituksesta ja johtojen liittämisestä jakokeskuksiin

tuntee eri jakokeskusrakenteet kuten kehikko-, kotelo- ja kennokeskukset
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osaa tehdä johtojen ja kaapeleiden läpiviennit kotelointiluokkaa heikentämättä
osaa tehdä tarvittavat lisärei’itykset lisättäville komponenteille keskuksen kanteen, asennuslevyihin tms. oikeita
työkaluja käyttäen
osaa lisätä keskuksen sisälle tarvittavat komponentit valmistajien asennusohjeita noudattaen
osaa tehdä keskuksien sisäisen johdotuksen siististi oikeita johtoreittejä käyttäen
osaa kytkeä johdot ja kaapelit keskukseen oikeita työvälineitä ja –menetelmiä käyttäen
osaa asentaa omakotitalo-, pari- ja rivitalon sähkölämmityksen ohjaukseen tarkoitetut kaapelit ja kytkeä ne keskukseen
osaa asentaa suoran ja epäsuoran mittauskytkennän keskukseen
tuntee virtamuuntajien muuntosuhteet ja tarkkuusluokat
osaa tehdä keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi ja tehdä tarvittavat korjaukset piirustuksiin.

Työmaatoiminnot ja yleiset sopimusehdot
Opiskelija

tietää sähköurakointiin liittyvän työ- ja sähkötyöturvallisuusorganisaation työmaalla

tietää sähköasentajan, kärkimiehen ja projektinhoitajan tehtävät sähköistysprojektissa

tietää työmaalla toimivat muut urakoitsijat kuten pääurakoitsijan, eri alaurakoitsijat kuten esim. LVI-urakoitsijan

tuntee oman asemansa työpaikalla ja osaa kysyä tarvittaessa neuvoa saamansa ohjeistuksen mukaan

osaa sosiaalisessa toiminnassaan ottaen huomioon muiden urakoitsijoiden vaatimukset ja tarpeet

osaa käyttäytyä asiallisesti ja sovittelevasti hoitaessaan asioita muiden urakoitsijoiden edustajien kanssa

tietää työmaan puhtaanapidon merkityksen työturvallisuudessa ja osaa toimia pääurakoitsijan vaatimusten mukaan

tietää yleisten sopimusehtojen YSE 98 sisällöt soveltuvin osin ja osaa toimia niissä esitettyjen vaatimusten mukaan
Vianetsintä ja kunnossapito
Opiskelija

tunnistaa viallisen sähkölaitteen tai –asennuksen osan ja osaa ilmoittaa siitä käytössä olevan ilmoituskäytännön
mukaisesti

osaa informoida asiakasta viallisesta sähkölaitteesta tai –asennuksesta ja esittää siitä korjaustoimenpide-ehdotuksen

osaa hahmottaa vian luonteen ja osaa sen perusteella valita vianetsintämenetelmän

osaa soveltaa sähkötekniikan perusteissa opittuja asioita ja ajatella loogisesti vianetsinnän yhteydessä

osaa käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvallisesti mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti

osaa tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden perusteella sähkölaitteen tai –asennuksen kunnon

osaa erottaa sähkölaitteen tai –asennuksen osan luotettavasti sähköverkosta korjausta tai huoltoa varten ja osaa
ilmoittaa siitä asianomaisille tahoille

tuntee kunnossapitotöiden turvallisuusvaatimukset

tuntee sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ja osaa tulkita niistä sähkölaitteille asetetut huoltovälit

osaa huoltaa sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, työkaluja, tarvikkeita ja aineita käyttäen
Järjestelmien koestus- ja testaustyöt, työn luovutus ja käytön opastus
Opiskelija

tietää asentamansa sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt ja tietää käyttöönoton merkityksen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi

osaa testata eri järjestelmien toimivuuden

osaa selvittää asentamansa sähkölaitteiston käytön ja osaa antaa käytönopastuksen asiakkaalle
Kiinteistöjen sähköasennustyöt
Opiskelija

osaa asentaa sähköasennuksissa käytettävät tyypilliset johtotiet kuten kaapelihyllyt, valaisinripustuskiskot, johtokanavat, johtokourut ja sähkölistat

osaa toteuttaa johdotukset ja kaapelointiasennukset emc-suojauksen vaatimalla tavalla ja tietää johdotuksissa ja
kaapeloinneissa esiintyvän emc- suojauksen merkityksen

tuntee eri johtoteille tyypilliset ratkaisut emc-suojauksen toteuttamiseksi ja osaa toteuttaa asennukset niiden mukaisesti

tuntee yleisesti käytössä olevat erilaiset putki- ja johtotyypit.

osaa ottaa huomioon eri materiaalien vaikutukset putkien ja johtojen asennettavuuteen ja osaa asentaa ne valmistajan antamien ohjeiden mukaan eri asennuspaikkoihin kuten pinta-, uppo- ja maa- ja vesistöasennuksiin

osaa siistin ja taloudellisen asennustavan ottaen huomioon eri asennustapojen asettamat vaatimukset

osaa valita ja käyttää kuhunkin asennuspaikkaan sopivia kiinnitystarvikkeita

osaa ottaa huomioon eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset, osaa käyttää oikeita laippoja ja tiivisteitä
johtojen ja putkien läpivienneissä ja osaa oikeat työmenetelmät läpivientejä suorittaessaan kotelointiluokkaa heikentämättä
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osaa käyttää johtimien liitoksissa oikeita asennusmenetelmiä ja liitostarvikkeita
osaa ottaa huomioon erilaisten liitostekniikoiden asettamat vaatimukset liitosten kireydelle ja osaa kiristää liitokset tarvikevalmistajan antamien ohjeiden mukaan
ymmärtää liitosten kireyden merkityksen henkilöturvallisuudelle, paloturvallisuudelle ja häiriöttömälle käytölle
osaa asentaa erilaiset himmentimet, lähestymiskytkimen ja porrasvaloautomaatin pinta- ja uppoasennuksissa eri
asennusympäristöissä
osaa tehdä teletekniset (esim. tieto- ja antenniverkkoihin ja palo- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät) asennukset
ja kaapeloinnit
tuntee tavallisimpien hyvinvointiteknologiaan kuuluvien laitteiden toimintaperiaatteita niin, että osaa tehdä asennukset ja kaapeloinnit käyttötarkoituksen mukaisesti oikeisiin paikkoihin; esimerkiksi asentaa kuulovammaisten
apuvälineen induktiosilmukan kuuluvuuden kannalta oikeaan paikkaan
tietää nykyaikaisten valaistuksen ohjausjärjestelmien toimintaperiaatteet
tuntee siirrettävien, kiinteiden ja kiinteästi asennettavien laitteiden asennustapojen vaatimukset
osaa mitata moottorikäyttöjen yhteydessä vaihevirrat ja sähköverkon kiertosuunnan, säätää suojalaitteet kuten
lämpöreleen moottorin kuormitusvirran mukaan ja tarkastaa suojalaitteiden sopivuuden toisiinsa
osaa taltioida sähkölaitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet tehtävän asennustyön aikana ja luovuttaa ohjeet
asiakkaalle työn päättyessä

Pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV)
Opiskelija

tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden käytön

tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim varoitusnauhat, johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö)

tietää työskentelyn kreosooli pylväissä suojauksineen, ja pylväiden käsittelyn

tietää pylvään pystyttämisen eri maaperään ja tietää siinä käytettävät komponentit

tietää miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit

osaa asentaa harusvaijerin ja haruslimpun

osaa asentaa linja- ja päätemaadoituksen pylväälle

osaa asentaa pylvääseen erilaiset koukut ja kannattimet

tietää johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun ja johdonvetokoneen

osaa kiristää AMKA- johtimen ja asentaa johdon ripustimelle tai koukulle

osaa päättää eri poikkipintaiset AMKA- johtimet päätepitimillä

osaa tehdä jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon

osaa johtomerkinnät ja asentaa yhteiskäyttönauhan

osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen

osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon

tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin asentamisen ojaan

tuntee eri 0,4 kV maakaapelityypit

tietää oja-asennuksessa käytettävät putkirakenteet ja osaa vetää maakaapelin putkeen

osaa merkitä maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietää maakaapeliojan täyttöön soveltuvan maa-aineksen ja
osaa valvoa kaapeliojan täytön

hallitsee maadoituselektrodin asentamisen kaapeliojaan

tuntee kaapelisuojat (kourut yms)

tuntee maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä

osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan

osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden

osaa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset siihen sekä merkitä maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti

osaa tehdä tarvittavat kaapelimerkinnät

osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon
Kaikkia yllämainittuja keskeisiä sisältöjä koskeva

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT








Sähkön tuotanto ja siirto
Sähköpiirustusten, sähkötyöselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö
Valaistustekniikan osaaminen ja valaistusasennukset
Sähkölämmitysasennukset
Laiteasennukset
Jakokeskusasennukset ja mittarointi
Työmaatoiminnot ja yleiset sopimusehdot
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Vianetsintä ja kunnossapito
Järjestelmien koestus- ja testaustyöt, työn luovutus ja käytön opastus
Kiinteistöjen sähköasennustyöt
Pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV)

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena käyttäen oppimisen tukena erilaisia harjoitustehtäviä, laboraatioita, kirjallisuutta sekä mahdollisesti muita oppimista tukevia menetelmiä kuten verkko-opintoja ja
laitevalmistajien ohjeita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen
suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:

Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka
Tutkinnon osa sisältää 1 osaamispisteen verran opintojen ohjausta

Oppimisympäristöt yleisesti:

Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa

Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa

Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä
Toteuttamistavat yleisesti:

Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla

Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä

Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa

Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä

Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina

Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa

Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
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OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista
arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja
millä menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi, on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja energiatekniikan työmaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita
ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai
ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähkö- ja energiatekniikka tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppilaitoksessa annettava ammattiosaamisen näyttöympäristö rakennetaan mahdollisimman hyvin työpaikoilla tapahtuvaa näyttöympäristöä vastaavaksi. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei
voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Kosteiden tilojen sähköasennukset, keskuksen laajennus- ja muutostyöt, liittymiskaapelin kytkentä
AMKA- linjaan sekä asennuksen sähköpiirustusten päivitys ja käyttöönottotarkastus.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa sähkö- ja energiatekniikan työmaalla tai muussa mahdollisimman hyvin
sähkö- ja energiatekniikan työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa voidaan tehdä sähkö- ja energiatekniikan
asennuksia tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä myös oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti
käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Hyvä H2

Kiitettävä K3

arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta
työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti, kustannus- ja materiaalitehokkaasti.

arvioi omaa työtään
pyrkii työssään kustannusja materiaalitehokkuuteen.

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi.

osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

Ammattietiikka

tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina
tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön
kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
neuvottelee mahdollisista
poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi
2.2.1 KIINTEISTÖJEN AUTOMAATIO- JA TIETOJÄRJESTELMÄT

30 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
KIINTEISTÖJEN SÄHKÖTEKNISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET
Yleiskaapelointityöt
Opiskelija / tutkinnon suorittaja:

osaa yleiskaapelointiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot

osaa asentaa yleiskaapeloinnin parikaapelit valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon emc- suojaukseen
liittyvät vaatimukset

osaa mitata yleiskaapelointiverkon standardin 50173 mukaisesti siihen soveltuvalla testerillä ja korjata mittauksissa mahdollisesti havaitut viat sekä laatia tarvittavat dokumentit
Paloilmoitinjärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot

tuntee paloilmoitinjärjestelmissä käytettävät kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan

tietää erilaiset paloilmaisimet, palokellot, merkkilamput ja paloilmaisinpainikkeet sekä osaa asentaa ja kytkeä
ne valmistajan ohjeiden mukaan
Murtoilmaisujärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion

osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esim. ir- ilmaisimet, ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen

tuntee jonkin murtoilmaisujärjestelmän kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan.
Antennijärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät antennijärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion

tietää lähetinverkon taajuudet ja kanavaniput sekä tähti 800 verkon komponentit

osaa asentaa antenniverkon kaapeloinnin piirustusten ja kaavioiden mukaan sekä suunnata antennin kenttävoimakkuusmittarin avulla parhaan tuloksen antavaan lähettimeen

tuntee antenniverkon komponentit kuten jaottimen, haaroittimen, pääterasian ja vahvistimen

osaa mitata pientalon antenniverkon ja tulkita mittaustuloksista antenniverkon kuntoisuuden.
LVI-JÄRJESTELMÄ OSAAMINEN
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

tuntee rakennusten lämmitykseen liittyvät järjestelmät ja niiden keskeiset osat kuten esim. kaukolämmön vaihtimen, öljylämmityskattilan, sähkökattilan, maalämpöpumpun ja poistoilmalämpöpumpun

tuntee lämpöjohtoverkon komponenteista kiertovesipumpun, erilaiset venttiilit, lämpömittarit ja lämmityspatterin

tunnistaa säätökaaviosta lämmitykseen liittyvät piirrosmerkit ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella lämmitysjärjestelmän toiminnan.

:tuntee lämmön talteenotolla varustetun ilmastointikoneen toimintaperiaatteen ja siihen liittyvät osat

erottaa ilmastointikanavista raitisilmakanavan, tuloilmakanavan, poistoilmakanavan ja jäteilmakanavan

ymmärtää lämmön talteenoton komponentit (levylämmönsiirrin, pyörivä lämmönsiirrin) ja merkityksen energian
säästössä

osaa ilmastointikoneeseen ja –kanaviin liittyvät piirrosmerkit. Hän ymmärtää ilmastointiprosessin pääperiaatteen

tunnistaa säätökaaviosta piirrosmerkit ilmastoinnin osalta ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella ilmastointijärjestelmän toiminnan.

tietää jäähdytysjärjestelmään liittyvän jäähdytyskoneen ja siihen liittyvän jäähdytysputkiston pääosat

tunnistaa säätökaaviosta jäähdytysjärjestelmän piirrosmerkit ja ymmärtää jäähdytysprosessin pääperiaatteen

tietää jäähdytyspalkkien merkityksen jäähdytysprosessissa.

tietää kostuttimen toimintaperiaatteen ja ymmärtää sen merkityksen ilmastoinnissa

tunnistaa kostuttimen piirrosmerkin säätökaaviossa.
Pientalon LVI- järjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:
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tietää pientalon lämmitysjärjestelmän ja siihen liittyvät osat
tuntee lämpimän kiertoveden säätöön liittyvät osat esim. 3-tie venttiilin, ulkotermostaatin, menovesianturin ja
säätölaitekeskuksen
osaa johdottaa ja kytkeä em. järjestelmän valmistajan ohjeiden mukaan
tuntee vesikiertoiseen lattialämmitykseen liittyvät osat esim. jakotukit ja toimilaitteet, huonekohtaiset termostaatit
ja ohjauskeskuksen
osaa selvittää käytettävän järjestelmän käyttöjännitteen ja sen perusteella osaa valita sopivat johdot sekä asentaa ne
osaa kytkeä järjestelmän käyttökuntoon piirustusten ja ohjeiden mukaan
tietää pientalon ilmanvaihtoon liittyvät komponentit
osaa asentaa ilmanvaihtokojeeseen liittyvät anturit ja ohjauslaitteet piirustusten ja valmistajan ohjeiden mukaan
osaa johdottaa ja kytkeä vesipumpun, moottorinsuojakytkimen ja painekytkimen sekä osaa säätää moottorinsuojakytkimen virta-asetuksen vastaamaan käytettävän vesipumpun virtaa

KIINTEISTÖAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Säätötekniikan perusosaaminen

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

ymmärtää automaatiojärjestelmän tarkoituksen kiinteistöautomaatiossa. Hän ymmärtää säätötekniikasta P- ja
PI- säädön

tietää säätökaavioissa esitetyt piirrosmerkit ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella kysymyksessä olevan
laitteiston toiminnan

ymmärtää säätökaavion ohjaukset, lukitukset ja säädöt

osaa hahmottaa säätökaaviosta, missä esitetyt komponentit sijaitsevat prosessissa.
Sähköjärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa ohjatusti kaapeloida ja kytkeä automaatiojärjestelmään liittyvältä jakokeskukselta lähtevät ryhmäjohdot.

osaa kaapeloida ja kytkeä taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin huomioiden emc- suojauksen toteutumisen.

osaa merkitä kaapelit asianmukaisin merkein ja kytkeä ne piirustusten mukaan jakokeskukseen sekä toimilaitteisiin suunnitelmien ja asennusohjeiden mukaan
Kenttälaiteasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

tietää automaatiojärjestelmään liittyvät yleiset kenttälaitteet

tuntee erilaisten antureiden toimintaperiaatteita

tuntee virta- ja jänniteviestin periaatteen säätötekniikassa

osaa hahmottaa kenttälaitteiden sijainnin prosessissa ja osaa sen perusteella suunnitella kaapelireittejä toimivan ja esteettisesti tyydyttävän kaapeloinnin aikaansaamiseksi

osaa piirustusten, asennusohjeiden ja ohjuksen avulla johdottaa ja kytkeä kenttälaitteita niiden rakennetta ja
kotelointiluokkaa heikentämättä

osaa johdottaa komponentit esteettisesti sopivalla tavalla ja huomioi johdotuksessa komponenttien vaihdon

osaa merkitä kenttälaitteet ja kaapelit suunnitelmien mukaan.
Valvonta-alakeskus- (VAK) ja valvomoasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

tietää valvonta-alakeskuksen merkityksen kiinteistöautomaatiojärjestelmässä

osaa liittää valvomotietokoneen valvonta-alakeskukseen

tietää VAK:een liittyvät tulot (anturit ja lähettimet) ja lähdöt (toimilaitteet) sekä ohjauslogiikan (ohjelma)

osaa valvomo-ohjelmistosta käynnistää ja pysäyttää automaatiojärjestelmän

osaa seurata eri antureiden ja lähettimien oloarvoja ja muuttaa niitä tarvittaessa

osaa katsoa toimilaitteiden tilatietoja ja niiden perusteella päätellä prosessin tilaa

tietää automaatiojärjestelmän kaukokäytön mahdollisuuden tietoliikenneyhteyksien avulla
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
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TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
 Yleiskaapelointityöt
 Paloilmoitinjärjestelmäasennukset
 Murtoilmaisujärjestelmäasennukset








Antennijärjestelmäasennukset
LVI-järjestelmä osaaminen
Pientalon LVI- järjestelmäasennukset
Säätötekniikan perusosaaminen
Sähköjärjestelmäasennukset
Kenttälaiteasennukset
Valvonta-alakeskus- (VAK) ja valvomoasennukset

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena käyttäen oppimisen tukena erilaisia
harjoitustehtäviä, laboraatioita, kirjallisuutta sekä mahdollisesti muita oppimista tukevia menetelmiä kuten verkko-opintoja ja laitevalmistajien ohjeita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:








Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa
opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää. Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kiinteistöautomaatio-työmaalla tekemällä kiinteistöjen sähköteknisten tietojärjestelmien, LVI-prosessien tai
kiinteistöautomaatiojärjestelmien hoitoon liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppilaitoksessa annettava ammattiosaamisen näyttöympäristö rakennetaan mahdollisimman hyvin työpaikoilla tapahtuvaa näyttöympäristöä vastaavaksi. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä
työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Kiinteistön ilmastointikoneen sähköistys, antureiden ja toimilaitteiden asennus ja kaapelointi VAK:een
sekä toimiston yleiskaapelointi, paloilmoitin, rikosilmoitin ja antennijärjestelmien asennus ja käyttöönotto.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kiinteistöautomaatio-työmaalla, kuten kiinteistöjen sähköteknisten tietojärjestelmien, LVI-prosessien tai kiinteistöautomaatiojärjestelmien hoitoon liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa kiinteistöautomaatio-työmaalla tai muussa mahdollisimman hyvin kiinteistöautomaation työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa voidaan tehdä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmäasennuksia tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä myös oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2.2 SÄHKÖVERKOSTOASENNUKSET 1-20 kV

30 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Työturvallisuus osaaminen
Opiskelija

suorittaa hyväksytysti tai osoittaa omaavansa voimassa olevan SFS 6002 standardin mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen,

Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä työturvallisuuskortti koulutuksen

ja Tiehallinnon tieturva 1–korttikoulutuksen

osaa alan yleiset työturvallisuusvaatimukset ja –säädökset ja miten niitä toteutetaan käytännössä

osaa ohjattuna käyttää työturvallisuusvaatimusten mukaisesti verkostoasennuksen eri työvaiheissa tarvittavia
koneita ja laitteita.

osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja –laitteita

osaa ohjattuna kytkeä työkohteen jännitteettömäksi sekä varmistaa ja todeta työkohteen jännitteettömyys määräysten mukaan

osaa ohjattuna käyttää työmaadoituksessa tarvittavia välineitä työkohteen maadoittamiseksi

ymmärtää maadoituksen ja potentiaalitasauksen merkityksen suurjännitelaitteissa käyttäjän kosketusjännitesuojauksessa.

osaa ohjattuna suorittaa käyttöönottotarkastukset

osaa asennustöitä tehdessään ottaa huomioon taloudellisuuden, laatuajattelun ja hyvän asiakaspalvelun

osaa ohjattuna huolehtia tarvittavista liikennemerkeistä ja muista merkinnöistä sekä suojauksista ulkopuolisia
varten.
Sähkömarkkina ja tuotanto-osaaminen
Opiskelija

tietää eri voimalaitostyyppien toimintaperiaatteet ja niiden ympäristövaikutukset

osaa selvittää asiakkaalle miten sähköenergian siirto ja jakelu on toteutettu voimalaitokselta asiakkaalle.

tietää miten sähkömarkkinat toimivat ja miten sähköenergian hinta muodostu

ymmärtää energian tehokkaan käytön merkityksen ilmaston ja luonnon kannalta.
Muunto- ja kytkinasematyöt
Opiskelija

tietää muunto- ja kytkinasemien toimintaperiaatteet

osaa lukea kyseisten laitosten pääkaavioita ja johdotuspiirustuksia

tietää mikä on muuntajan, katkaisijan, erottimien ja mittamuuntajien merkitys muunto- ja kytkinasemien toiminnassa

tietää miten suurjännitepuolen energianmittaus on toteutettu

tietää millaisia suojareleitä laitoksen sekä jakeluverkon suojauksessa käytetään

tietää suurjännitejakeluverkoissa käytettävät yleisimmät johto- ja kaapelityypit asennustarvikkeineen

osaa toimia työryhmän jäsenenä sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset
Opiskelija

osaa selvittää sähköpiirustusten, työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla asennettavien suurjänniteilmajohtojen ja pylväiden sijoitus maastossa sekä tarvittavien asennusmateriaalien tyypit ja määrät

tuntee yleisimmät suurjänniteilmajohdot sekä tietää niiden rakenteet, mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet ja
asennusolosuhdevaatimukset sekä asennuksessa tarvittavat materiaalit

tietää ilmajohtojen määräysten mukaiset asennuskorkeudet ja turvaetäisyydet maasta, vedestä, eri rakennuksista sekä muista ilmajohdoista

osaa toimia työryhmän jäsenen pylvään pystytystöissä työturvallisuusmääräysten mukaisesti

osaa pylvästyöskentelyn työturvallisuusohjeiden mukaisesti

osaa toimia jäsenenä asennusryhmässä, joka asentaa suurjänniteilmajohdot sekä niihin liittyvät johtoerottimet
ja erotinasemat eri pylväsrakenteisiin harrastuksineen.
Maakaapeliasennukset
Opiskelija

osaa selvittää sähköpiirustusten työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla tarvittavien suurjännitekaapelien
tyypit ja määrät

tuntee yleisimmät kaapelit ja tietää niiden käyttökohteet, rakenteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet, kuten sallitut vetolujuudet ja taivutussäteet, sekä asennusolosuhdevaatimukset

osaa ohjattuna valvoa kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt
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osaa toimia työryhmässä, joka asentaa suurjännitemaakaapelin maahan tai veteen huomioiden kaapelien
määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin
osaa ohjattuna toimia työryhmän jäsenenä asennettaessa suurjännitekaapelien jatkoja ja päätteitä
osaa tehdä ohjattuna muuntamoihin liittyviä rakennus-, asennus- ja kytkentätöitä piirustusten ja työsuunnitelmien mukaisesti
osaa käyttää muuntamotöissä tarvittavia työvälineitä, laitteita ja tarvikkeita.
osaa toimia työryhmässä, joka asentaa tele- ja tietojärjestelmien kaapeleita maahan tai veteen huomioiden
kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin

Yhteinen keskeinen osaaminen


osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT






Työturvallisuus osaaminen
Sähkömarkkina ja tuotanto-osaaminen
Muunto- ja kytkinasematyöt
Pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset
Maakaapeliasennukset

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman
mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:









Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa
opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Sähköverkostoasennukset tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä
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Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää. Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähköverkostotyömaalla muunto- ja kytkinasemien, pylväsrakenteiden ja ilmajohtojen tai maakaapeliasennuksiin liittyvissä tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia)

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähköverkostoasennukset (1-20 kV) 30
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähköverkostoasennukset tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikoilla. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään muulla arvioinnilla

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Osallistunut työryhmän jäsenenä puistomuuntamon asennukseen, katujakokaappien kaapelointiin sekä
AMKA linjan rakentamiseen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähköverkostotyömaalla muunto- ja kytkinasemien, pylväsrakenteiden ja ilmajohtojen tai maakaapeliasennuksiin liittyvissä tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu
ja suunnitelmien
tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen toiminta
(yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen
ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen
työmenetelmän ja välineet
hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi.
selviytyy työtehtävästä
oma-aloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä
sujuvasti ja ennakoi tulevat
työvaiheet sekä huomioi ne
toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti.

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

kehittää toimintaansa
laatutavoitteiden saavuttamiseksi

arvioi ohjattuna omaa
työtään.

arvioi omaa työtään.

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen

työskentelee välttäen
turhaa hävikkiä

pyrkii työskentelemään
kustannus- ja materiaalitehokkaasti

työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti

Työmenetelmien
hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten
tulkitseminen

Työssä tarvittavan
tiedon hallinta ja
soveltaminen

Hyvä H2

Kiitettävä K3

arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta
työn edetessä

sopeuttaa itsenäisesti
työskentelynsä muuttuviin
olosuhteisiin

käyttää ja huoltaa
työvälineitä ohjattuna

käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja
taloudellisesti ottaen huomioon materiaali- ja energiatehokkuuden

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai
automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai
automaatio suunnitelmista
ja kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi.

osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
tehdä johtopäätöksiä

osaa ohjattuna etsiä ja
käyttää työhönsä liittyvää
tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai
kirjallisesti.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

tarvitsee ohjausta tavallisimpien
ongelmatilanteiden
ratkaisuissa

Hyvä H2
ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa
turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön
ohjeita ja ottaa huomioon
työssään työyhteisön muut
jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

selviytyy tavallisimmista
ongelmatilanteista oppimateriaaleja
ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa
valintansa ohjaajalta

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

Ammattietiikka

Kiitettävä K3

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien
soveltuvuutta kyseiseen
työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin
ongelmatilanteista.

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen
ympäristön odotukset huomioon
toimii innovatiivisesti ja
sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön
työparina.

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu
työyhteisöön

toimii innovatiivisesti ja
sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä
ja sidosryhmiensä
kanssa.

on yhteistyökykyinen ja
halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa

käyttäytyy asiallisesti ja
noudattaa työaikoja

käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan

neuvottelee mahdollisista
poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.1.4 Kappaletavara-automaatio

30 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Mekaniikka-asennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

tuntee kappaletavara-automaatiossa käytettävien kuljetinratojen, nostimien, pakkauskoneiden, lavaajien ja muiden mekaanisten laitteiden toimintaperiaatteen ja rakenteen.

osaa tehdä yksinkertaisia mekaanisia kokoamis- ja muutostöitä.

osaa paikallistaa mekaanisissa laitteissa ilmeneviä vikoja.

osaa tehdä kuljetinratoihin liittyvien anturien asennuksia ja rakenteisiin liittyviä linjauksia.

tuntee kappaletavara-automaatiossa käytettävien mekaanisten, pneumaattisten, hydraulisten ja sähkömekaanisten ympyrä- ja lineaariliikeratojen toteuttamisperiaatteet sekä niiden mekaanisen rakenteen periaatteen.
Kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustyöt
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

tuntee ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmien hierarkian ja toteutusperiaatteet.

osaa tehdä yksinkertaisia ohjelmia ohjelmoitavalle logiikalle järjestelmien ohjaukseen ja tiedonkeruuseen.

osaa logiikkaa hyväksi käyttäen käsitellä erilaisia viestejä, esimerkiksi analogisia tulo- ja lähtöviestejä.

osaa servo- ja askelmoottoriohjauksen periaatteen.

osaa käytön ja ohjauksen kannalta keskeisimpien mittauksien toteutusperiaatteen ja näiden yksinkertaiset säätöja huoltotyöt.
Robotiikkatyöt
Opiskelija / tutkinnon suorittaja

tuntee yleisimpien robottimallien rakenteen ja liikeavaruuden.

tietää robottien ohjelmointiperiaatteet ja osaa tehdä yksinkertaisia robotin ohjelmointitöitä.

osaa kytkeä robottiin liittyviä automaatiolaitteita ja osaa liittää ohjelmallisesti ne robotin toimintaan.

osaa ottaa huomioon työssään automaattisen toimintaympäristön vaatimat suojaukset ja suojarakenteet.
Käynnissäpito- ja kunnonvalvonta
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

osaa teollisessa toimintaympäristössä käytettävän kunnossapidon toiminnot, tiedonhallinnan ja kunnonvalvonnan.

tietää ennakoivan huollon merkityksen käynnissä pidolle ja osaa suorittaa huoltotoimenpiteitä kuten voitelua.

osaa mittauksien, merkkivalojen ja ohjelmallisten työkalujen avulla suorittaa vianetsintää automaatiojärjestelmän
mittaus- ja ohjaussovelluksissa.

osaa analysoida kunnonvalvonnan mittauksista saatua informaatiota, kuten esim. liike, nopeus, kiihtyvyys, lämpötila tai tärinä.
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT





Mekaniikka-asennukset
Kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustyöt
Robotiikkatyöt
Käynnissäpito- ja kunnonvalvonta

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan pääasiassa työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:

Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
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Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:









Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Kappaletavara-automaatio tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
kappaletavara-automaatio alan työpaikalla keskeisen osaamisen perustöitä:

kappaletavaralaitteistojen käyttö ja ohjaustöissä tai

huolto- ja kunnossapitotöissä
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista
ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään
muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon Kappaletavara-automaatio 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Kappaletavara-automaatio tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikoilla. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään muulla arvioinnilla

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
Kuljetinradan mekaniikka-asennukset, kuljettimen ohjauskytkentöjen tekeminen ja logiikkaohjauksen rakentaminen sekä robotin paikkapistetietojen opetus ja ennakoivan huollon suunnitelma.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
kappaletavara-automaatio alan työpaikalla keskeisen osaamisen perustöitä:

kappaletavaralaitteistojen käyttö ja ohjaustöissä tai

huolto- ja kunnossapitotöissä
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Hyvä H2
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
– valitsee ohjattuna tilantee– valitsee tilanteeseen tarkoiseen sopivan työmeneteltuksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttämän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saavän lopputuloksen saamiseksi
miseksi.
– tarvitsee seuraavan työvai- – selviytyy työtehtävästä
heen oivaltami-seen ohoma-aloitteisesti
jausta

Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

– toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
– arvioi ohjattuna omaa työtään.

– toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
– arvioi omaa työtään.

- työskentelee välttäen turhaa hävikkiä

- pyrkii työskentelemään kustannus- ja materiaalitehokkaasti

Tyydyttävä T1
Hyvä H2
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
– työskentelee valitsemal– arvioi valitsemiensa työmelaan työmenetelmällä ohjeinetelmien soveltuvuutta työn
den mukaisesti
edetessä
– käyttää ja huoltaa työväli– käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna
neitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti
- valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden
mukaan

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen

– käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Hyvä H2
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
– tunnistaa sähkö- ja/tai au– paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
tomaatio suunnitelmista ja
kaavioiden avulla tärkeimmät kaavioista eri komponentit
komponentit
- osaa ohjattuna etsiä ja
- osaa luokitella, vertailla ja
käyttää työhönsä liittyvää tie- jäsentää hankkimaansa tietoa sekä esittää sen ymmärtoa sekä muokata sitä käytrettävästi suullisesti tai kirjaltökelpoiseksi.
lisesti.
Tyydyttävä T1
Hyvä H2
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
– asennoituu myönteisesti
– ottaa vastuun oman toiminturvalliseen toimintaan sekä
tansa turvallisuudesta
välttää riskejä työssään

Kiitettävä K3
– valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi.
– selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti.
– kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi
– arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
- työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti

Kiitettävä K3
– sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
– valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
– käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
materiaali- ja energiatehokkuuden
Kiitettävä K3
– hyödyntää työssään
sähkö- ja/tai automaatio
suunnitelmia ja kaavioita
- osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
sekä tehdä johtopäätöksiä

Kiitettävä K3
– kehittää toimintaansa turvallisemmaksi
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– noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

– käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
– tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden
ratkaisuissa

– noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
– varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
– selviytyy tavallisimmista
ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen.
- työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

– havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

- toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa
- on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
- neuvottelee mahdollisista
poikkeamista.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

- toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön
työparina.
- tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää,
miksi työ on jäänyt kesken

- toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön
- kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa.

Ammattietiikka

- käyttäytyy asiallisesti ja
noudattaa työaikoja

- käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan

– osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
– selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista.

- työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2.11.1 Kunnossapito (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija

Opiskelija osaa teollisessa toimintaympäristössä käytettävän kunnossapidon toiminnot ja tuntee kunnossapidon tiedonhallinta- ja kunnonvalvontamenetelmät.

Tietää ennakoivan huollon merkityksen käynnissäpidolle.

Osa huoltaa kunnossapitoon ja ennakkohuoltoon kuuluvia laitteita.

Osaa tehdä tavanomaisia kiinteistön sähkö- ja automaatio-järjestelmiin kuuluvia kunnossapito- ja korjaustöitä
ja kunnossapitoon kuuluvia asennuksia.

Osaa vianetsinnän perusteet piirustuksia ym. dokumentteja sekä ohjelmallisia työkaluja apuna käyttäen.

Opiskelija osaa tehdä ja analysoida kunnonvalvonnassa tarvittavia mittauksia.
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT




Opiskelija osaa teollisessa toimintaympäristössä käytettävän kunnossapidon toiminnot ja tuntee kunnossapidon tiedonhallinta- ja kunnonvalvontamenetelmät.
Osaa tehdä tavanomaisia kiinteistön sähkö- ja automaatio-järjestelmiin kuuluvia kunnossapito- ja korjaustöitä
ja kunnossapitoon kuuluvia asennuksia.
Opiskelija osaa tehdä ja analysoida kunnonvalvonnassa tarvittavia mittauksia.

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman
mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:

Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:

Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa

Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa

Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä
Toteuttamistavat yleisesti:

Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa
opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla

Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä

Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa

Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä

Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina

Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa

Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
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Kunnossapito tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan
keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää. Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kunnossapidon työpaikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta
voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Kunnossapito 15 osp tutkinnon osan
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Kunnossapito tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla.

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Perunankuorintalinjan ennakoivan huoltosuunnitelman mukaiset huoltotoimenpiteet sekä prosessin
vianhaku käyttäen apuna mittauksia ja aiemmin tallennettuja huoltotietoja.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kunnossapidon työpaikoilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa kunnossapitoa vaativissa työpaikoissa tai muussa mahdollisimman hyvin
kunnossapidon työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa töitä voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan vaatimusten
mukaisesti.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.4.11.2 Rakennusten sähköasennustyöt (paikallisesti tarjottava tutkinnon
osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija
 tuntee työelämän toimintatavat ja työmaiden käytännöt ja osaa toimia työmailla yhdessä muiden työntekijöiden ja
urakoitsijoiden kanssa.
 tuntee yleisimmät asennusjohtimet, -johdot, -putket ja -kaapelit sekä asennustarvikkeet
 osaa asentaa putkitus- ja johdotusmateriaaleja eri tavoilla, eri asennusalustoille sekä asennusreiteille huomioiden
materiaalien määräystenmukaisen mekaanisen suojauksen.
 osaa johdinten, johtojen ja kaapelien kuorinta-, päättämis- ja kytkentätyöt sekä johdinten, johtojen ja kaapelien
merkitseminen
 osaa tulkita asennustyössä tarvittavia piirustuksia ja muita asiakirjoja ja osaa tehdä niihin mahdolliset työn aikana
tulleet muutokset.
 osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustietoisesti
 osaa asentaa valaisimet ja valaistuksenohjaus- ja pistorasia-kalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako- ja haaroitusrasiat valaisin-pistorasioineen sähköpiirustusten, työselityksen ja laitevalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti eri
asennusalustoille kytkentöineen.
 osaa asentaa erilaisia asuin yms. tilojen lämmittimiä sähköpiirustusten, työselityksen ja lämmitinvalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti eri asennusalustoille kytkentöineen
 osaa asentaa sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennustiloihin sekä tehdä johdotukset keskuksiin
kotelointiluokkaa heikentämättä mekaaninen suojaus huomioiden ja osaa kytkeä keskukseen liittyvät johtimet, johdot ja kaapelit.
 tuntee tärkeimmät jakokeskuksien komponentit ja osaa asentaa, johdottaa ja kytkeä niitä keskuksiin ja koteloihin
piirustuksien ja ohjeiden mukaan siten että keskus on rakenteeltaan sekä kotelointi- ja suojausluokaltaan määräyksien mukainen.
 osaa asentaa rakennuksissa yleisesti esiintyvien heikkovirta- ja tietojärjestelmien johtoja ja rasioita kojeineen
 osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita, kuten pistorasialiitännäiset käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja liedet.
 osaa tehdä maakaapeliasennuksia asentaa ja kytkeä valaisimia katu- ja pihavalaistuspylväisiin.
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT






tuntee työelämän toimintatavat ja työmaiden käytännöt ja osaa toimia työmailla yhdessä muiden työntekijöiden ja
urakoitsijoiden kanssa.
osaa tulkita asennustyössä tarvittavia piirustuksia ja muita asiakirjoja ja osaa tehdä niihin mahdolliset työn aikana tulleet muutokset.
osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustietoisesti
osaa asentaa rakennuksissa yleisesti esiintyvien heikkovirta- ja tietojärjestelmien johtoja ja rasioita kojeineen
osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita, kuten pistorasialiitännäiset
käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja liedet.

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:

Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka
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Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:









Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Rakennusten sähköasennustyöt tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti
tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kunnossapidon työpaikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Rakennusten sähköasennustyöt 15 osp
tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Rakennusten sähköasennustyöt tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla.

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Kerrostalohuoneiston sähköasennukset, käyttöönottotarkastus ja heikkovirtajärjestelmien asennus
sekä valokuidun hitsaus

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä rakennustyömailla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa rakennussähköistystä vaativissa työpaikoissa tai muussa mahdollisimman hyvin rakennusten sähköasennuksien työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa töitä voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

54

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2.11.3Teollisuuden sähköasennukset (paikallisesti tarjottava tutkinnon
osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija
 osaa teollisuusrakennukseen tulevien kaapelihyllyjen ja muiden johtoteiden asentaminen sekä kaapelien asentaminen hyllyille ja muille johtoteille
 osaa asentaa ja kytkeä jakokeskuksia sekä tehdä valaistus- ja kojeasennuksia.
 osaa asentaa ja kytkeä UPS-laitteita, moottoreita ja muita teollisuuden laitteita.
 osaa ottaa työssään huomioon sähköisen ja mekaanisen suojauksen ja emc-suojauksen.
 osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustietoisesti
 osaa ottaa työskentely-ympäristön asettamat vaatimukset huomioon, (esimerkiksi hygienia ja siisteys elintarviketeollisuudessa)
 osaa päivittää tekemänsä sähköasennukset dokumentteihin
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT




osaa teollisuusrakennukseen tulevien kaapelihyllyjen ja muiden johtoteiden asentaminen sekä kaapelien asentaminen hyllyille ja muille johtoteille
osaa asentaa ja kytkeä UPS-laitteita, moottoreita ja muita teollisuuden laitteita.
osaa ottaa työskentely-ympäristön asettamat vaatimukset huomioon, (esimerkiksi hygienia ja siisteys elintarviketeollisuudessa)

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:




Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
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Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Teollisuuden sähköasennustyöt tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti
tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
sähkötöitä teollisuudessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa
toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista
ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään
muulla osaamisen arvioinnilla.
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Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Teollisuuden sähköasennukset 15 osp
tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Teollisuuden sähköasennukset tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla.

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Juuston valmistustilan kaapelihyllyjen ja valaisimien asennus, jakokeskuksen kytkentä ja piirustusten
päivitys.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
sähkötöitä teollisuudessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa teollisuuden työpaikoissa tai muussa mahdollisimman hyvin teollisuuden työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa töitä voidaan
tehdä laajasti tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2.11.4 AUTOMAATIOASENNUKSET (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija

tuntee automaatiojärjestelmissä käytettävät kaapelit ja osaa asentamaa niitä erilaisille alustoille.

osaa ottaa työssään huomioon sähköisen ja mekaanisen suojauksen ja emc-suojauksen.

osaa liittimien asentamisen ja kaapelien kytkennän keskuksissa sekä tunnisteiden käytön ja testaamisen.

osaa laitteiden ja antureiden asentamisen, kytkennän ja virittämisen.

tietää erilaisten antureiden toimintaperiaatteet

osaa toimia ryhmän jäsenenä automaatiojärjestelmän käyttöönotossa.

osaa tarkistaa rakentamansa asennuksen toimivuuden käyttäen apuna piirustuksia.

osaa tehdä yksinkertaisia mekaanisia kokoamis- ja muutostöitä.

osaa paikallistaa mekaanisia vikoja.

osaa mittauksien, merkkivalojen ja ohjelmallisten työkalujen avulla suorittaa vianetsintää automaatiosovelluksissa

osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

tietää virta- ja jänniteviestin periaatteet säätötekniikassa

osaa piirustusten ja asennusohjeiden avulla johdottaa ja kytkeä kenttälaitteita niiden rakennetta ja kotelointiluokkaa heikentämättä

osaa merkitä kaapelit ja kenttälaitteet suunnitelmien mukaan

osaa kaapeloida ja kytkeä taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin huomioiden emc- suojauksen toteutumisen

tietää automaatiojärjestelmään liittyvät yleiset kenttälaitteet

osaa johdottaa komponentit esteettisesti sopivalla tavalla ja huomioi johdotuksessa komponenttien vaihdon
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT






osaa laitteiden ja antureiden asentamisen, kytkennän ja virittämisen.
osaa toimia ryhmän jäsenenä automaatiojärjestelmän käyttöönotossa.
osaa mittauksien, merkkivalojen ja ohjelmallisten työkalujen avulla suorittaa vianetsintää automaatiosovelluksissa
osaa piirustusten ja asennusohjeiden avulla johdottaa ja kytkeä kenttälaitteita niiden rakennetta ja kotelointiluokkaa heikentämättä
osaa merkitä kaapelit ja kenttälaitteet suunnitelmien mukaan

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:


Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
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Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:









Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Automaatioasennukset tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti tutkinnon
osan keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla

Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä automaatioalan työpaikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Automaatioasennukset 15 osp tutkinnon
osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Automaatioasennukset tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Ohjauskeskuksen sähköistys, antureiden ja toimilaitteiden asennus ja kaapelointi sekä käyttöönottomittaukset ja testaus.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä automaatioalan työpaikoilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa automaatio-osaamista vaativilla työmailla tai muussa mahdollisimman hyvin kiinteistöautomaation työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa voidaan tehdä laajasti automaatioasennuksia tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä myös oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

67

2.2.11.5 Sähkölaitehuoltoliikkeen työt (paikallisesti tarjottava tutkinnon
osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija
 osaa toimia työpaikan aikatauluja ja käytäntöjä noudattaen
 osaa asentaa sähköverkkoon kiinteät ja puolikiinteät kotitalouden ja suurtalouden sähkölaitteet
 osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen
 tuntee tavallisimpien koti- ja suurtalouden lämpö- pesu- ja kylmälaitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa
asentaa, huoltaa ja korjata niitä yhdessä kokeneemman asentajan kanssa
 osaa tulkita tavanomaisia asennus- ja laitteistokuvia ja lukea laitteiden kytkentä- ja piirikaavioita.
 osaa etsiä ja paikallistaa toimintahäiriöitä ja vikoja laitteen huolto-ohjeita ja kytkentäkaavioita sekä tavanomaisia
vianhakumittauksia apuna käyttäen.
 osaa vaihtaa laitteisiin sähköisiä ja mekaanisia komponentteja
 osaa opastaa asiakasta laitteiden käytössä ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen työssä.
 osaa valita turvalliset työvälineet ja – menetelmät ja ottaa toiminnoissaan huomioon työturvallisuuden ja sähköturvallisuusmääräysten asettamat vaatimukset
 osaa ottaa työskentely-ympäristön asettamat vaatimukset huomioon, (esimerkiksi hygienia ja siisteys)
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT





osaa asentaa sähköverkkoon kiinteät ja puolikiinteät kotitalouden ja suurtalouden sähkölaitteet
tuntee tavallisimpien koti- ja suurtalouden lämpö- pesu- ja kylmälaitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa
asentaa, huoltaa ja korjata niitä yhdessä kokeneemman asentajan kanssa
osaa tulkita tavanomaisia asennus- ja laitteistokuvia ja lukea laitteiden kytkentä- ja piirikaavioita
osaa vaihtaa laitteisiin sähköisiä ja mekaanisia komponentteja

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman
mukaan.
Kaikkiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:
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Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa
opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita
Sähkölaitehuoltoliikkeen työt tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti
tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä. Osa opinnoista mahdollista suorittaa oppilaitoksessa.

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää. Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähkölaitehuoltoliikkeissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta
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voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähkölaitehuoltoliikkeen työt 15 osp
tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähkölaitehuoltoliikkeen työt tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla.

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Astianpesukoneen mittaukset vian määrittämiseksi, lämmitysvastuksen vaihto ja käyttöönottotarkastus.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähkölaitehuoltoliikkeissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa sähkölaitehuoltoa vaativissa työpaikoissa tai muussa mahdollisimman hyvin sähkölaitehuoltoliikkeen työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa töitä voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä
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2.2.11.6 Sähkölaitostotyöt (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija
Työturvallisuus osaaminen

osaa alan yleiset työturvallisuusvaatimukset ja miten niitä toteutetaan käytännössä

osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja –laitteita

osaa ohjattuna kytkeä työkohteen jännitteettömäksi sekä varmistaa ja todeta työkohteen jännitteettömyys määräysten mukaan

osaa ohjattuna käyttää työmaadoituksessa tarvittavia välineitä työkohteen maadoittamiseksi

osaa asennustöitä tehdessään ottaa huomioon taloudellisuuden, laatuajattelun ja hyvän asiakaspalvelun

osaa ohjattuna huolehtia tarvittavista liikennemerkeistä ja muista merkinnöistä sekä suojauksista ulkopuolisia
varten.
Pienjänniteverkoston asennustyöt
 tuntee AMKA-johdot ja niiden asentamisessa käytettävät tarvikkeet
 osaa tehdä pienjänniteilmajohdon asennustöitä työryhmän jäsenenä
 osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen
 osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon
 tuntee tavallisimmat 0,4 kV maakaapelityypit ja kaapelien suojaamiseen käytettävät tarvikkeet
 tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin asentamisen ojaan, merkitä
maakaapeliojan varoitusnauhalla ja valvoa kaapeliojan täytön.
 osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan
 osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden
 saa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset siihen sekä merkitä maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti
 osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon
 osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Sähköverkoston ylläpito- ja palvelutyöt

osaa jakeluverkon ylläpitoon liittyvät tehtävät, kuten maastosuunnittelutyön, työn suunnittelun, kaapelin etsinnän,
vian haun ja korjaustyöt, mittarien asennuksen ja kytkennän

tuntee verkon käyttöön liittyvät kytkentätilojen muutos- ja ohjaustyöt.

tuntee kojeistoissa käytetyt kytkinlaitteet, kuten erottimet ja katkaisijat ja tietää niiden käyttötarkoituksen.

tuntee töiden turvalliseen suorittamiseen liittyvät katkaisu- ja työmaadoitustoimenpiteet.

tuntee työpaikan käytännöt ja osaa toimia työyhteisön jäsenenä

ottaa työssään turvallisuusnäkökohdat huomioon.
Työt yli 1kV:n verkoissa
Muunto- ja kytkinasematyöt

tietää muunto- ja kytkinasemien toimintaperiaatteet

osaa lukea kyseisten laitosten pääkaavioita ja johdotuspiirustuksia

tietää mikä on muuntajan, katkaisijan, erottimien ja mittamuuntajien merkitys muunto- ja kytkinasemien toiminnassa

tietää suurjännitejakeluverkoissa käytettävät yleisimmät johto- ja kaapelityypit asennus- tarvikkeineen

osaa toimia työryhmän jäsenenä sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti
Pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset

osaa selvittää sähköpiirustusten, työsuunnitelmien ja verkosto-karttojen avulla asennettavien suurjänniteilmajohtojen ja pylväiden sijoitus maastossa sekä tarvittavien asennusmateriaalien tyypit ja määrät

tuntee yleisimmät suurjänniteilmajohdot sekä tietää niiden rakenteet

osaa toimia työryhmän jäsenen pylvään pystytystöissä työturvallisuusmääräysten mukaisesti

osaa pylvästyöskentelyn työturvallisuusohjeiden mukaisesti

osaa toimia jäsenenä asennusryhmässä, joka asentaa suurjännite-ilmajohdot sekä niihin liittyvät johtoerottimet ja
erotinasemat eri pylväsrakenteisiin harustuksineen.
Maakaapeliasennukset

osaa selvittää sähköpiirustusten työsuunnitelmien ja verkosto-karttojen avulla tarvittavien suurjännitekaapelien
tyypit ja määrät

tuntee yleisimmät kaapelit ja tietää niiden käyttökohteet

osaa ohjattuna valvoa kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt
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osaa toimia työryhmässä, joka asentaa suurjännitemaakaapelin maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin
osaa ohjattuna toimia työryhmän jäsenenä asennettaessa suurjännitekaapelien jatkoja ja päätteitä
osaa tehdä ohjattuna muuntamoihin liittyviä rakennus-, asennus- ja kytkentätöitä piirustusten ja työsuunnitelmien mukaisesti
osaa käyttää muuntamotöissä tarvittavia työvälineitä, laitteita ja tarvikkeita
osaa toimia työryhmässä, joka asentaa tele- ja tietojärjestelmien kaapeleita maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin

Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT







Työturvallisuus osaaminen
Pienjänniteverkoston asennustyöt
Sähköverkoston ylläpito- ja palvelutyöt
Muunto- ja kytkinasematyöt
Pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset
Maakaapeliasennukset

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:

Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)

Työmenetelmien hallinta

Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:

Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä opetuksessa että oppimisessa

Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa

Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja työpaikkaympäristössä
Toteuttamistavat yleisesti:

Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla

Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä

Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa

Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä

Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina

Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa

Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään
niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita

Sähköverkostotyöt tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikoilla, joissa voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan
keskeisiä sisältöjä.
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Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin selkeää.
Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja millä
menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan
osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi,
on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähköverkostotyömailla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan
jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet
sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Sähkölaitostotyöt 15 osp tutkinnon osan
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Sähköverkostotyöt tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö tehdään työpaikalla.

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o AMKA linjan rakentaminen, maakaapelin asennus ja täytön valvonta sekä kytkeminen puistomuuntamoon

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä sähköverkostotyömailla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa sähköverkostoalan työpaikoissa tai muussa mahdollisimman hyvin sähkölaitehuoltoliikkeen työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa töitä voidaan tehdä laajasti tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

79

2.2.11.7 KIINTEISTÖJEN SÄHKÖISET TIETOJÄRJESTELMÄT (paikallisesti
tarjottava tutkinnon osa)

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Yleiskaapelointityöt
Opiskelija / tutkinnon suorittaja:

osaa yleiskaapelointiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot

osaa asentaa yleiskaapeloinnin parikaapelit valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon emc- suojaukseen
liittyvät vaatimukset

osaa mitata yleiskaapelointiverkon standardin 50173 mukaisesti siihen soveltuvalla testerillä ja korjata mittauksissa mahdollisesti havaitut viat sekä laatia tarvittavat dokumentit
Paloilmoitinjärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot

tuntee paloilmoitinjärjestelmissä käytettävät kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan

tietää erilaiset paloilmaisimet, palokellot, merkkilamput ja paloilmaisinpainikkeet sekä osaa asentaa ja kytkeä
ne valmistajan ohjeiden mukaan
Murtoilmaisujärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion

osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esim. ir- ilmaisimet, ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen

tuntee jonkin murtoilmaisujärjestelmän kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan.
Antennijärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa yleisimmät antennijärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion

tietää lähetinverkon taajuudet ja kanavaniput sekä tähti 800 verkon komponentit

osaa asentaa antenniverkon kaapeloinnin piirustusten ja kaavioiden mukaan sekä suunnata antennin kenttävoimakkuusmittarin avulla parhaan tuloksen antavaan lähettimeen

tuntee antenniverkon komponentit kuten jaottimen, haaroittimen, pääterasian ja vahvistimen

osaa mitata pientalon antenniverkon ja tulkita mittaustuloksista antenniverkon kuntoisuuden.
Pientalon LVI- järjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

tietää pientalon lämmitysjärjestelmän ja siihen liittyvät osat

tuntee lämpimän kiertoveden säätöön liittyvät osat esim. 3-tie venttiilin, ulkotermostaatin, menovesianturin ja
säätölaitekeskuksen

osaa johdottaa ja kytkeä em. järjestelmän valmistajan ohjeiden mukaan

tuntee vesikiertoiseen lattialämmitykseen liittyvät osat esim. jakotukit ja toimilaitteet, huonekohtaiset termostaatit
ja ohjauskeskuksen

osaa selvittää käytettävän järjestelmän käyttöjännitteen ja sen perusteella osaa valita sopivat johdot sekä asentaa ne

osaa kytkeä järjestelmän käyttökuntoon piirustusten ja ohjeiden mukaan

tietää pientalon ilmanvaihtoon liittyvät komponentit

osaa asentaa ilmanvaihtokojeeseen liittyvät anturit ja ohjauslaitteet piirustusten ja valmistajan ohjeiden mukaan

osaa johdottaa ja kytkeä vesipumpun, moottorinsuojakytkimen ja painekytkimen sekä osaa säätää moottorinsuojakytkimen virta-asetuksen vastaamaan käytettävän vesipumpun virtaa
Sähköjärjestelmäasennukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja:

osaa ohjatusti kaapeloida ja kytkeä automaatiojärjestelmään liittyvältä jakokeskukselta lähtevät ryhmäjohdot.

osaa kaapeloida ja kytkeä taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin huomioiden emc- suojauksen toteutumisen.

osaa merkitä kaapelit asianmukaisin merkein ja kytkeä ne piirustusten mukaan jakokeskukseen sekä toimilaitteisiin suunnitelmien ja asennusohjeiden mukaan
Yhteinen keskeinen osaaminen

osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
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TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
 Yleiskaapelointityöt
 Paloilmoitinjärjestelmäasennukset
 Murtoilmaisujärjestelmäasennukset




Antennijärjestelmäasennukset
Pientalon LVI- järjestelmäasennukset
Sähköjärjestelmäasennukset

Tutkinnon osan kaikki keskeiset sisällöt toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena käyttäen oppimisen tukena erilaisia
harjoitustehtäviä, laboraatioita, kirjallisuutta sekä mahdollisesti muita oppimista tukevia menetelmiä kuten verkko-opintoja ja laitevalmistajien ohjeita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös työssäoppimispaikoilla erillisen opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaan.
Kaikkiin keskeisiin sisältöihin kuuluu myös seuraavat osa-alueet:












Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen
Tarvikkeiden valintoja tehdessään toimiminen ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys)
Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin hallinta
Piirustusten tulkitseminen
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen
Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Oppimisympäristöt yleisesti:




Oppimisympäristönä ovat luokka- ja työsalitilat, jotka pyritään koulutuksen järjestäjän puolesta saattamaan
sellaiseen kuntoon, että niissä opiskelijat ja opettajat voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä
opetuksessa että oppimisessa
Ruokailutilat sekä sosiaaliset tilat tulee koulutuksen järjestäjän toimesta olla myös kunnossa
Oppilaalle on taattava riittävä ohjaus, -valvonta - ja arviointiresurssi ammattiosaamisen näyttöihin koulu- ja
työpaikkaympäristössä

Toteuttamistavat yleisesti:








Lähiopetuksena luokkatiloissa ja työsaleissa, erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osa
opinnoista mahdollista suorittaa työssäoppimispaikoilla
Käytännön tehtäviin opastava alkuvaiheen opetus tukevaa ja ohjaavaa, jossa käytetään paljon visuaalista
materiaalia, esimerkkejä ja ohjaavia tehtäviä
Käytännön harjoitusten riittävä tukeminen alkuvaiheessa, kun opiskelija kykenee, niin siirretään vastuuta tehtävistä yhä enemmän oppilaalle, kuitenkin seuraten ja tukien opiskelijaa
Verkko-opetusta luokkatilanteessa ryhmälle ja kotitehtäviä verkon kautta etänä
Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia verkko-opintoina
Teoriatiedon opetusta käytännön esimerkein työtilanteissa
Luodaan erilaisilla tehtävillä opiskelijalle työkokonaisuuksia, joihin opiskelija joutuu perehtymään ja selvittämään niissä tulevia ongelmia ja uusia asioita

Oppimateriaali:
Käytettävän oppimateriaalin päättää kyseisen aihealueen opettaja. Käytettävän kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin tulee olla laadukkaasti toteutettua sekä oppiminen on sen avulla oltava johdonmukaista ja hyvin
selkeää. Kirjallisuutena voidaan käyttää esimerkiksi alla olevia kirjoja:




Sähkötekniikka, Jukka Ahoranta WSOY ja harjoituskirjana opiskelukirja Jukka Ahoranta WSOY
Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta WSOY
Tietokoneen käyttötaito 1 - Office 2007 -ohjelmille, Annikki Hyppönen, Alice Ojala, Jaakko Joutsi DOCENDO
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Seuraavat tutkinnon osat tulee olla pääsääntöisesti tehtynä ennen tutkinnon osan aloittamista:

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusopinnot 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista
arvioidaan:






Opiskelijan oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan ohjauksen yhteydessä. Opiskelijan oppimista
seurataan hänen suorittamien tehtävien, harjoitusten ja töiden osalta ainekohtaisesti. Ohjauksen yhteydessä
käytävä keskustelu on kannustavaa, jossa katsotaan missä on onnistuttu ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Opiskelijaa kannustetaan oikeilla ohjausmenetelmillä siihen, että myös opiskelija on tietoinen siitä miten ja
millä menetelmillä oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä.
Oppimisen arviointi on opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa palautetta, jossa arvioidaan osaamisen tasoa ja niitä osa-alueita, joihin on vielä hankittava lisäosaamista.
Kun opiskelijan oppiminen on tutkinnon osan kaikilta osa-alueilta arvioitu ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi, on opiskelija valmis osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.

Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa

Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustöitä kiinteistöautomaatio-työmaalla tekemällä kiinteistöjen sähköteknisten tietojärjestelmien liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon osassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa
toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia):

Ammattiosaamisen näyttöä täydentäviä arviointimenetelmiä ovat esim. kirjalliset tehtävät, haastattelut ja kokeet sekä käytännön työtehtävät niiltä osin kuin osaamista ei voi ammattiosaamisen näytössä osoittaa
Oppimista ja ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida myös oppilaitoksessa tai
työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan työskentelyn avulla
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ja sähköasentajan osaamisalan Kiinteistöjen sähköiset tietojärjestelmät 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä näyttökokonaisuudesta.

Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia kaikilta osin

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppilaitoksessa annettava ammattiosaamisen näyttöympäristö rakennetaan mahdollisimman hyvin työpaikoilla tapahtuvaa näyttöympäristöä vastaavaksi. Siltä osin kuin ammattiosaamisen näytössä
työpaikoilla ei voida osoittaa osaamista, sitä täydennetään oppilaitoksissa

Näyttötyö voi sisältää myös suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joilla voidaan osoittaa osaamista siltä osin kuin sitä ei
näyttötyössä voida osoittaa

Ammattiosaamisen näytössä voidaan osaaminen osoittaa myös erillisissä näytöissä, joista kootaan yksi yhteinen näyttökokonaisuus ja arvosana

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA


Ammattiosaamisen näyttöä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla lauseella:
o Kiinteistön lämmityslaiteasennukset, yleiskaapelointi, paloilmoitin, rikosilmoitin ja antennijärjestelmien
asennus ja käyttöönotto.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä
perustöitä kiinteistöautomaatio-työmaalla, kiinteistöjen sähköteknisten tietojärjestelmien liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon osassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa kiinteistöautomaatio-työmaalla tai muussa
mahdollisimman hyvin kiinteistöjen sähköteknisten tietojärjestelmien työmaaolosuhteita vastaavassa paikassa, jossa voidaan tehdä kiinteistöjen tietojärjestelmäasennuksia tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttö
voidaan tehdä myös oppilaitoksessa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät:
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Tuloksellinen ja
taloudellinen
toiminta (yrittäjyys)

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten tulkitseminen

Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

Kiitettävä K3

valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti

valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen
ja laadukkaan lopputuloksen
saamiseksi
selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti
kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi

toimii ohjattuna toiminnalle
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti
arvioi ohjattuna omaa työtään
työskentelee välttäen turhaa
hävikkiä.

toimii toiminnalle asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ohjeiden
mukaisesti

Hyvä H2

käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna

Työvälineiden ja
materiaalin hallinta

Hyvä H2

arvioi omaa työtään
pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen.

työskentelee valitsemallaan
työmenetelmällä ja arvioi
sen soveltuvuutta työn edetessä
käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti

arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen
työskentelee kustannus- ja
materiaalitehokkaasti.

Kiitettävä K3
sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet,
käyttää niitä oikein sekä
huoltaa käyttämänsä välineet
käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon
kestävän kehityksen.

valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan.

käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja
kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit
osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa
sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja
kaavioista eri komponentit

hyödyntää työssään sähköja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita

osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi
osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

osaa arvioida hankkimansa
tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
osaa luokitella, vertailla ja
jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä.
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn huomioon
ottaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden
sekä poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet
selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen
työskentelee omatoimisesti
ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

toimii ohjattuna työryhmän
jäsenenä tai ammattihenkilön työparina

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön

tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken
käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja.

kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen
mukaan ja noudattaa työaikoja.

osaa arvioida suojainten,
työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista

työskentelee innovatiivisesti
ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon
toimii työryhmän jäsenenä
aktiivisesti ja avuliaasti ja innovatiivisesti ja sopeutuu
luontevasti työyhteisöön ja
tukee sen toimintaa
on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä
kanssa
käyttäytyy asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen ja
tilanteen mukaan sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Ammatillisen kasvun tukeminen:

Edetään opinnoissa siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet tulevat huomioiduksi. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään riittävän usein huomioiden opiskelijan elämäntilanne ja muut oppimiseen vaikuttavat asiat

Opetus ja ohjaus kannustavaa, virheistä opitaan

Rohkaistaan opiskelijaa luottamaan itseensä

Luodaan oppimistilanteita, joihin ei ole valmista ratkaisumallia ja mahdollistetaan ammatillisen päättely- ja ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen
Opintojen ohjaus:

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen tasosta

Opintojen ohjauksen yksi tarkoitus on edistää oppimiskykyä, kasvattaa ammatillista identiteettiä ja poistaa opiskelun esteitä

Opintojen ohjaukseen liittyviä asioita ja tilanteita keskustellaan ryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi, Oman persoonan, elämänkokemuksen ja tieto-taidon käyttäminen ovat arvokkaita työvälineitä ohjaustyössä

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

