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Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto
2. vuoden opiskelijoiden valintainfo
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Tutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Viestintä- ja 

vuorovaikutus-

osaaminen

Matemaattis-

luonnontieteellinen

osaaminen

Yhteiskunta ja 

työelämäosaaminen
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Rakenne Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 180 osp

❑ Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 105 osp

❑ Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

❑ Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
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Sähkö- ja energiatekniikka  30 osp

Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen 45 osp

Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp

Kappaletavara-automaatio 30 osp

Kiinteistöjen 

automaatio-

ja tietojär-

jestelmät 30 

osp

Kappaleta-

vara-auto-

maatio 30 

osp

Sähköver-

kostoasen-

nukset 30 

osp (TOP)

Kiinteistöjen 

automaatio-

ja tietojär-

jestelmät 30 

osp

Prosessi-

automaa-

tio 30 osp 

(TOP)

Sähkö- ja 

energia-

tekniikka 

30 osp

Sähkö-

asentaja

Sähkö-

asentaja

Sähkö- ja 

automaatio

-asentaja

Automaatio-

asentaja

Automaa-

tioasen-

taja

Sähkö- ja 

automaatio

-asentaja

Prosessi-

automaa-

tio 30 osp

(TOP)

Sähköver-

kostoasen-

nukset 30 

osp (TOP)

Sähkö-

asentaja

Automaa-

tioasen-

taja
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Tutkinnon
osien
valinnat

1. vuoden keväällä valitaan ammatillinen pakollinen tutkinnon 

osa 30 osp

• Sähkö- ja energiatekniikka tai kappaletavara-automaatio

2. vuoden keväällä varmistetaan ammatillinen valinnainen 

tutkinnon osa 30 osp

• Voi olla toinen näistä, jota ei valita pakolliseksi

• Opiskellaan 3. lukuvuonna

• Valinnaisten avulla voi suunnata omaa osaamistaan
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Ammatillinen
valinnainen
voi olla myös

❑ Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita 
jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja: 1-25 osp

❑ Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp

❑ Huippuosaajana toimiminen 15 osp

❑ Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp tai Yrityksessä toimiminen 
15 osp

❑ Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

❑ Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-
15 osp

❑ Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp

❑ Korkeakouluopinnot 5-15 osp
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Yhteiset tutkinnon 
osat 35 osp
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Koulutussopimus ja 
oppisopimus

● Työpaikalla tapahtuvaa tutkinnon 
perusteiden mukaista oppimista varten 
tehdään aina sopimus; joko 
koulutussopimus tai oppisopimus

● Koulutussopimus on määräaikainen 
sopimus, josta ei makseta palkkaa

● Oppisopimus on määräaikainen 
työsopimus työsuhteesta ja siitä 
maksetaan palkkaa. Oppisopimuksen 
tulee kestää vähintään 4 viikkoa ja työtä 
tulee olla vähintään 25 h / viikko
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Osaamisen arviointi

● Osaaminen osoitetaan näyttämällä, tehdään 
käytännön työtehtäviä tutkinnon osan 
mukaisesti

● Voit osoittaa osaamisesi kun olet saavuttanut 
tavoittelemasi ammattitaitovaatimusten tason 
(sovittava opettajan ja työelämän edustajan 
kanssa etukäteen)

● Arvioijana ovat opettaja ja työelämän edustaja

● Saat kahden viikon kuluessa arvosanan 
asteikolla 1-5 ja se näkyy Wilmassa

● Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan 
asteikolla 1-5. Yhteisten tutkinnon osien 
tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty

● Opiskelijalla on oikeus opintosuorituksen 
uusimiseen ja korottamiseen
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Mitä opiskelu edellyttää 
opiskelijalta?

• Omaa motivaatiota ja myönteistä 
asennetta oppimiseen

• Vastuun ottamista oppimisesta

• Aktiivisuutta ja tietoista sitoutumista 
opintoihin

• Kykyä itsenäiseen työskentelyyn

• Kykyä toimia sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa

• Aloitteellisuutta (tärkeää myös työssä 
oppimisessa)
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• ihminen tarvitsee unta keskimäärin 7-8 h

• pysyäkseen terveenä ja hyväkuntoisena tulisi 
liikkua riittävästi

• kun sairastut, malta myös sairastaa

• arvioi edistymistäsi, mutta älä vertaa itseäsi 
liikaa muihin

Mitkä asiat elämässäsi tukevat opintoja ja tuovat 
voimaa opintojen suorittamiseen?

Muista myös fyysinen ja psyykkinen 
jaksaminen!
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Opiskelemaan?
Ammatillinen perustutkinto antaa 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden

▪ ammattikorkeakouluopinnot

▪ yliopisto-opinnot

▪ ammattitutkinto/ 
erikoisammattitutkinto

▪ oppisopimuskoulutus

▪ muut opinnot

Gradia tarjoaa omille opiskelijoilleen 
jatko-opintovalmiuksia kehittäviä 
opintoja
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Suomalainen
koulutus-
järjestelmä

Peruskoulu

Lukiot
Ammattiopistot
Aikuisopistot

Oppisopimuskeskukset

AmmattikorkeakoulutYliopistot
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Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Insinööri (AMK), konetekniikka

Insinööri (AMK), logistiikka

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tradenomi (AMK), liiketalous

Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Musiikkipedagogi (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Sosionomi (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

JAMK Pohjakoulutusjakauma päivätoteutuksissa (valitut opiskelijat) K2019
9 (lukio) 4 (ammatillinen pt) 9+4 (Lukio ja yo + ammattillinen pt) 5 (ammattitutkinto) 7 (kaksoistutkinto eli yo+ammatillinen pt) A (ulkomainen tutkinto)
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