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Haaste
Ammattillisten opiskelijoiden liikkuvuutta on py-
ritty lisäämään erilaisin keinoin jo useita vuosia. 
Edelleenkin ammatillista tutkintoa opiskelevat 
liikkuvat vähän. Tilanteeseen on useita syitä. 
Ensinnäkin ammatillisten oppilaitosten ja 
opettajien mielestä on haasteellista rakentaa 
ulkomaisten oppilaitosten kanssa pitkäikäisiä 
ja toimivia verkostoja, jotka loisivat vakaan 
pohjan opiskelijaliikkuvuuden kehittämiselle 
ja liikkuvuusjaksolla hankitun osaamisen tun-
nustamiselle. Liikkuvuuden vähäinen kasvu voi 
johtua myös siitä, että ammatilliset oppilaitokset 
ja opettajat eivät tunne riittävästi toisten maiden 
koulutusjärjestelmiä, tutkintojen tavoitteita, 
osaamisen tasoja, opetusmenetelmiä ja arvio-
intijärjestelmiä.
Tämän vuoksi opettajan saattaa olla vaikea 
tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaamista 

liikkuvuusjakson jälkeen. AutoMOVET-hanke 
etsii ratkaisuja näihin haasteisiin ajo-neuvoa-
sennuksen näkökulmasta. AutoMOVET on 
innovaationsiirtohanke, joka perustuu kahdesta 
palkitusta ECVET-hankkeesta eli MOVET and 
MOVET II -hankkeista saatuihin kokemuksiin.

Tuotos
AutoMOVET-hankkeessa vertaillaan kuuden 
hankekumppanin kansallisia autoalan opetus-
suunnitelmia hyödyntämällä MOVET-hankkei-
den tuloksia. Eri Euroopan maiden tutkintojen 
vertailu on osoittautunut
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haasteelliseksi. AutoMOVET tarjoaa esimerkin 
siitä, miten toteutetaan tutkintojen tuottamien 
pätevyyksien, sisältöjen, osaamistavoitteiden ja 
käytännön työtaitojen vertailu. Vertailun loppu-
tuotos on osallistujamaiden AutoMOVET EQF 
-taulukko eli kooste autoalan perustutkinnon 
yhtäläisyyksistä ja eroista. AutoMOVET-hank-
keen tavoitteena on myös tarjota esimerkkejä, 
miten luodaan yhteinen terminologia autoalan 
koulutuksen vertailuun. Tämän vaiheen tuotos 
on CMCM-osaamiskuvaus, joka kattaa hanke-
kumppanimaiden ajoneuvoasentajakoulutuksen 
osaamisalueet, osaamisen tasot ja keskeiset 
sisällöt. Toivoaksemme osaamiskuvaus auttaa 
ammatillisia oppilaitoksia ja verkostoja luomaan 
kansainvälisiä tutkinnonosia ja opintojaksoja 
osaksi opiskelijaliikkuvuutta. AutoMOVET-hank-
keen aikana tuotetaan kuusi kansainvälistä 
autoalan opintojaksoa. 

Luonnollisesti käytämme osaamiskuvausta ja 
taksonomiasanastoa näiden opintojaksojen 
laatimisen tukirankana. Opintojaksot myös 
testataan hankkeen lopussa. Jokaisessa 
kumppanimaassa opiskelijaryhmä valitsee 
opintojakson, johon osallistuu jossain toisessa 
kumppanimaassa. Opiskelijat testaavat opinto-
jakson ja siihen liittyvän työssäoppimisjakson 
toimivuuden. Pilottiopintojaksot varmistavat 
opintojaksokuvausten, CMCM-osaamiskuvauk-
sen ja osaamisen tunnistamisen laadun ja näin 
testaavat myös ECVET-järjestelmän periaatte-
ita.



5

Tavoite 
Opastamme ja innostamme ammatillisia 
oppilaitoksia ja autoalan opettajia luomaan 
luotettavia ja pitkäaikaisia verkostoja muiden 
eurooppalaisten ammatillisten oppilaitosten 
kanssa. Tarjoamme esimerkkejä, miten am-
matillisen koulutuksen tutkintoja voi vertailla ja 
miten liikkuvuusjaksolla hankittua osaamista voi 
tunnistaa. 

Kohderyhmä
Ammatilliset oppilaitokset ja autoalan ammatil-
liset opettajat Euroopassa. Hankkeen tulokset 
ovat siirrettävissä myös muihin ammatillisen 
koulutuksen aloihin.

Expected results 
• Vertailu osallistujamaiden autoalan koulutukses-

ta suhteessa EQF:iin. 

• Ajoneuvoasennuksen osaamiskuvaus (osaami-
nen, osaamisen tasot ja keskeiset sisällöt) 

• Taksonomiasanasto 

• Kuusi autoalan opintojaksoa 

• Ajoneuvoasennuksen osaamiskuvaukseen 
perustuva opintojakson kuvauslomake 

• Opintojaksotodistuksen malli 

• Arviointi kuuden opintojakson pilotoinnista 

• Liikkuvuusopas – opas pysyvien verkostojen 
rakentamiseen ja koulutusten vertailuun 

• Internetsivut www.automovet.eu 

• Facebook-ryhmä Automovet
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Näin käytät osaamis- ja sisältöaluekuvausta
Jokaisella maalla on oma koulutusjärjest-
elmänsä ja tapansa kuvata tutkintoja ja niiden 
tasoa. Ajoneuvoasennuksen osaamiskuvaus 
(Car Mechanics Competence Matrix, CMCM) 
on sekä työkalu että yhteinen kieli, joka tukee 
Euroopan maiden oppilaitoksia autoalan 
sisältöjen ja osaamisen tasojen vertailussa. 
CMCM-osaamiskuvaus jakautuu neljään 
osaamisalueeseen ja kolmeen osaamisen 
portaaseen. Se koostuu neljästä keskeisestä 
ajoneuvosennuksen osaamisalueesta: Huolto 

& tarkastus, Diagnostiikka & vianhaku, Korjaus 
ja Lisävarusteiden asennus. Osaamiskuvaus 
sisältää myös keskeiset sisällöt, jotka sisäl-
tyvät ajoneuvoasennuksen perustutkintoon 
suurimmassa osassa Eurooppaa. Opetettavissa 
sisällöissä saattaa olla kansallisia eroja. Siksi 
sisällöiksi valittiin alueet, jotka mitä todennäköi-
simmin ovat yhteisiä autoalan ammatilliselle 
koulutukselle eri puolilla Eurooppaa.

Module Title:

Competence areas

Steps of competence
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Appendix: Module and Car Mechanics Competence MatrixCompetence and Content Areas
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Car Mechanics Competence Matrix (2)

Repair

Steps of competence

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... check disassemble,
change and assemble 
simple devices and systems 
follff owing standard plans.

... evaluate the condition of 
wear parts, make work plans 
and replace/repair parts, 
devices and systems in a 
routine or known situation.

... realize and carry out 
necesarry measurements 
and adjustment tasks.

... diagnose and eliminate 
faults in electrical supply 
systems.

... realize complications 
with memory and starting 
systems

... to provide estimation of 
repair e orts and re ect car 
value aspects.

... repair and/or replace parts
in complex systems.

... repair and/or replace
engine and transmission 
componenets using 
detailed professional ff
knowledge.

Retro t

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... modify and retro t
simple car parts follff owing 
manufactures instructions.

... retro t car parts and 
realize and carry out 
necesarry adjustments
within routine or known 
situations.

... analyze and identify 
customer wishes, plan and 
carry out retro tting and 
adjusting tasks follff owing 
producer instructions and 
statutory norms.

... analyze and evaluate 
consequences of 
modi cations and retro ts.
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CMCM – Ajoneuvoasennuksen osaamiskuvaus
Ajoneuvoasennuksen osaamiskuvaus (CMCM) 
sisältää yksityiskohtaiset tiedot osaamis- ja 
sisältöalueista. Osaamisen taso kuvataan 
kolmiportaisesti: aloittelija, keskitason osaaja 
ja edistynyt osaaja. CMCM-osaamiskuvaus 
erittelee jokaisen neljän osaamisalueen 
osaamisen portaat. Se on myös kätevä työkalu 
ja yhteinen kieli, kun eurooppalaiset autoalan 
opettajat ja verkostot aloittavat yhteistyön tai 
kehittävät opiskelijaliikkuvuutta. CMCM-osaam-
iskuvaus on tärkein AutoMOVET-hankkeen 
aikana tuotetuista työkaluista. Sitä käytetään 
aina opintojakson kuvaus- ja arviointilomakkeen 
sekä sosiaalisten taitojen arviointilomakkeen ja 
opintojaksotodistuksen rinnalla.
Kaikki mallipohjat ovat vapaasti saatavissa 
ja hyödynnettävissä hankkeen internetsivulta 
www.automovet.eu.

CMCM ja opintojakson kuvauslomake 
CMCM-osaamiskuvaus on ensisijaises-
ti autoalan kansainvälisten opintojaksojen 
laatimisen työkalu. AutoMOVET-hanke tarjoaa 
autoalan opettajille myös vapaasti käytet-
tävän opintojakson kuvauslomakkeen, jonka 
tukee kansainvälisen opintojakson laatimista 
ja kuvaamista. Aluksi opintojakso linkitetään 
sopivaan osaamisalueeseen ja osaamisen 
portaaseen. Lomakepohjaan valitaan yksi tai 
useampi sisältöalue CMCM-osaamiskuvauk-
sesta. Opintojakson kuvauslomake on hyvin 
joustava. Opettaja voi valita yhden tai useam-
man osaamis- ja sisältöalueen opintojaksoonsa. 
Opettaja voi myös lisätä kuvaukseen opintojak-
sonsa kannalta oleellisia ammattitaitovaatimuk-
sia, jotka perustuvat osaamis- ja sisältöalueisiin. 
CMCM-kuvausmalli on opintojaksokuvauksen 
tukiranka.
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Näin käytät taksonomiasanastoa
Taksonomiasanasto koostuu termeistä, jotka on 
ryhmitelty niin, että niiden avulla on mahdollista ku-
vata ajoneuvoasennuksen CMCM-kuvausmallissa 
esitettyjä osaamisen tasoja.

Sanasto tukee oppimistulosten kuvaamista yht-
enäisellä tavalla. Sanasto on tarkoitettu apuneuvok-
si eikä se ole vielä ole täydellinen. Sanastoon saa 
lisätä uusia termejä.

Taxonomy Terms
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Partners

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.

Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset ovat yksinomaan tekijöiden, eikä komissio 
ole vastuussa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä.

Country: Finland
Organization: Savo College 
Name: Jaana Räsänen
Telephone: +35 8447853311
Mail: jaana.rasanen@sakky.fi

Country: Holland
Organization: ID college 
Name: Bert Schuilingh
Telephone: +31 6 20 60 78 40
Mail: bschuilingh@idcollege.nl

Contacts 
Country: Lithuania
Organization: Kaunas Technical College
Name: Aida Ilona Gruzinskiene
Telephone: +370 (37) 31 30 45
Mail: aida.gruzinskeiene@gmail.com

Country: Germany
Organization: Technisch Universität Deutschland 
Name: Markus Müller
Telephone: +49 8923335523
Mail: muller@tum.de

Country: Denmark
Organization: SDE (Southern Danish Technical 
College) 
Name: Lone Olsen
Telephone: +45 20672785
Mail: lol@sde.dk

Country: United Kingdom
Organization: Bridgwater College 
Name: Jon Harding
Telephone: +44 07725206505
Mail: HARDINGJO@BRIDGWATER.AC.UK

Country: Spain
Organization: San Viator
Name: Alfredo Garmendia
Telephone: +34 619 788 165
Mail: a.garmendia@sanviator.com




