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Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioinnin yhdyshenkilö 
 
 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI  

 
Kiitos ilmoittautumisestanne ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvi-
oinnin yhdyshenkilöksi. Tähän kirjeeseen on koottu arviointia koskevat ohjeet.  

 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen oppi-
mistulosten arviointijärjestelmän. Arviointi perustuu Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 
2016–2019. Arviointi tuottaa tietoa arviointijärjestelmän toimivuudesta, hyödyllisyydestä, luotet-
tavuudesta ja kehittämistarpeista. Tavoitteena on tuottaa tietoa arviointijärjestelmän kehittä-
miseksi, jotta oppimistulosten arviointi vastaa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä ta-
pahtuviin muutoksiin. Järjestelmää kehitetään saatujen tulosten pohjalta ottamalla huomioon me-
neillään olevan ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistuksen vaikutukset, tutkinnon perus-
teiden muutokset ja osaamisperusteisuuteen siirtymisen tavoitteet.  
 
Arviointiin sisältyy muun muassa koulutuksen järjestäjille suunnattu kysely, työpajoja ja asiantunti-
japaneeleita. Lisäksi arviointijärjestelmää arvioidaan ulkoisesti. Arvioinnissa tuotetaan myös tietoa 
aiempien oppimistulosten arviointien tuottamista tuloksista. Arviointiraportti julkaistaan ja oppi-
mistulosten arviointijärjestelmän uudistaminen käynnistetään vuonna 2017. 
 
Koulutuksen järjestäjät osallistuvat arviointijärjestelmän arviointiin vastaamalla sähköiseen itsear-
viointikyselyyn. Kysely on suunnattu niille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille, jotka ovat 
osallistuneet kansallisiin oppimistulosten arviointeihin. Kysely tuottaa tietoa siitä, miten koulutuk-
sen järjestäjät hyödyntävät oppimistulosten arviointeja ja millainen kansallinen arviointijärjestelmä 
parhaiten vastaisi järjestäjien tarpeita ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksessa. 
Lisäksi kyselyssä pyydetään kehittämisehdotuksia oppimistulosten arvioinnin uudistamiseksi vah-
vistettaessa osaamisperusteisuutta. Kyselyyn vastataan monitahoisessa ryhmässä. 
 
Kyselyn tuottamaa tietoa käytetään aineistona järjestelmän ulkoisessa arvioinnissa, paneeleissa ja 
työpajoissa. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti eivätkä yksittäisten vastaajien tiedot 
tule esille. Kyselyn tulokset julkaistaan osana arviointiraporttia. Koulutuksen järjestäjän kokoaman 
arviointiryhmän vastaukset kyselyyn ovat erittäin arvokkaita oppimistulosten arvioinnin kehittä-
miseksi. Itsearviointikysely voi tukea myös koulutuksen järjestäjää oman arviointitoiminnan kehit-
tämisessä. 
 
Kyselyyn vastataan sähköisesti täällä: linkki kyselyyn. Tarkemmat ohjeet kyselyyn ovat liitteessä 
1. Liitteenä on myös lista tehdyistä oppimistulosten arvioinneista ja linkit arviointiraportteihin (liite 
2) sekä lista arviointikäyntikohteista (liite 3). Kysely on ohessa myös tulostettavana tekstiversiona 
(liite 4). Vastausaikaa kyselyyn on 8.6.2016 saakka. 
 
Arvioinnin järjestäminen ohjeiden mukaan sekä yhteydenpito Karviin on koulutuksen järjestäjän 
nimeämän yhdyshenkilön vastuulla. Toivomme arvioinnin järjestelyiden sujuvan joustavasti, ja 
voitte kääntyä puoleemme kaikissa arvioinnin sisällölliseen ja tekniseen toteuttamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Yhdessä toimien arviointi tuottaa luotettavaa ja hyödyllistä tietoa ammatillisen kou-
lutuksen arvioinnin kehittämiseksi.  
 
Kiitos panoksestanne arvioinnissa! 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420241&chk=2AFHFBUD
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Arviointineuvos Mari Räkköläinen, p. 029 533 5527, mari.rakkolainen@karvi.fi 

Arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, p. 029 533 5543, paula.kilpelainen@karvi.fi 

Arviointisuunnittelija Johanna Holopainen, p. 029 533 5545, johanna.holopainen@karvi.fi  
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Liite 1. Ohje kyselyn toteuttamiseksi 

 
Oppimistulosten arviointijärjestelmä 

 
Ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia on arvioitu kansallisesti ammattiosaamisen näyttöihin 
perustuen vuodesta 2007 lähtien. Oppimistulosten arvioinnit toteuttaa Karvi (vuoteen 2014 saakka 
Opetushallituksen arviointiyksikkö). Arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen perustutkin-
noissa, ja arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perusteissa koulutukselle asetetut osaamisvaati-
mukset ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteena on tähän mennessä ollut 28 ammatillista perustut-
kintoa (liite 2). 
 
Oppimistulosten arvioinneissa arviointikysymykset ovat: 

 
1. Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkintojen perus-

teissa määritettyjä ammattitaitovaatimuksia?  
2. Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liitty-

vän prosessin laatua?  
3. Miten hyvin näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen järjestämisen laatua? Varmistavatko ne 

laadun? 
4. Miten hyvin ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt vastaavat ammattitaitovaatimuksia? 
5. Miten elinikäisen oppimisen avaintaidot integroituvat ammattiosaamisen näyttöihin, ja miten 

näitä vaatimuksia koskevaa osaamista arvioidaan niiden osana?  
6. Miten ammattiosaamisen näyttöjä tulisi kehittää niiden laadun varmistamiseksi ja oppimistu-

losten parantamiseksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppimistulosten arviointeihin (kuva 1) ovat osallistuneet kaikki arvioitavaa perustutkintoa kysei-
senä ajankohtana tarjonneet koulutuksen järjestäjät ja tutkinnon opinnot aloittaneet opiskelijat. 
Arviointiaineisto on koottu opiskelijoiden suorittamista ammattiosaamisen näytöistä ja niiden jär-
jestämistä kuvaavista täydentävistä aineistoista. Tiedot ammattiosaamisen näytöistä on koottu kol-
men lukuvuoden ajalta. Lisäksi on analysoitu koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit, näyttösuunni-
telmat ja näyttöjen kuvaukset sekä tehty arviointikäyntejä (liite 3). Koulutuksen järjestäjät saavat 
arviointien päättymisen jälkeen palautteen omista oppimis- ja itsearviointituloksista yhdistettynä 
kansalliseen vertailutietoon. Lisäksi julkaistaan kansalliset tutkintokohtaiset arviointiraportit  
(liite 2). Tarkemman oppimistulosten arviointijärjestelmän kuvauksen voi katsoa verkosta. 
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Kuva 1. Arviointiasetelma oppimistulosten arvioinneissa 

http://karvi.fi/app/uploads/2014/10/Esite_Karvi_Amm_oppimistulosten_arviointi_2122015.pdf
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Kyselyn tavoite 

 
Kyselyssä koulutuksen järjestäjä arvioi kansallisen oppimistulosten arvioinnin toimivuutta ja tarkoi-
tuksenmukaisuutta, arviointien tuottamia tuloksia sekä arvioinnin hyödyllisyyttä, luotettavuutta ja 
kehittämistarpeita. Kysely on myös itsearviointia, joka antaa tietoa siitä, miten koulutuksen järjes-
täjät ovat hyödyntäneet arviointeja, miten arviointiprosessi toteutetaan ja miten ammattiosaami-
sen näyttöihin perustuvaa arviointia kehitetään ja tulisi kehittää kansallisesti että koulutuksen jär-
jestäjän omassa toiminnassa. Näkökulma on erityisesti tulevaisuudessa ja järjestelmän uudistami-
sessa. 
 
Vastaamalla kyselyyn koulutuksen järjestäjät voivat kertoa, miten kansallinen arviointijärjestelmä 
parhaiten vastaisi järjestäjien tarpeita. Kyselyyn osallistuminen tukee myös koulutuksen järjestäjiä 
oppimistulosten hyödyntämiseen liittyvien käytäntöjen kehittämisessä.  

 
 
Arviointiryhmän kokoaminen 
 

Kyselyyn vastataan monitahoisessa ryhmässä. Koulutuksen järjestäjä kokoaa arviointiryhmän. Pyy-
dämme kutsumaan ryhmään mahdollisuuksien mukaan seuraavia henkilöitä:  
 

 johdon edustus, pedagogisesta toiminnasta ja laadusta vastaavia henkilöitä sekä opettajia 

 henkilöitä, jotka ovat olleet mukana oppimistulosten arvioinneissa tekemässä itsearvioin-
tia tai arviointien toteuttamisessa yhdyshenkilönä tai asiantuntijaopettajana 

 ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan edustus, muita työ- ja elinkeinoelämän edusta-
jia ja yhteistyökumppaneita, opiskelijoita 

 työssäoppimisesta vastaavia henkilöitä työpaikoilla, työpaikkaohjaajia, näyttöjen arvioijia 
 

Arviointiryhmässä voi olla jäseniä eri toimipisteistä, mutta ryhmän jäsenet kokoavat vain yhden yh-
teisen vastauksen. Kysymyksiin vastataan yhteisen keskustelun pohjalta.  

 
 
Kyselyn sisältö 
 

Kyselyssä on neljä osiota, jotka liittyvät 1) oppimistulosten arviointien tuottamaan tietoon, 2) oppi-
mistulosten arviointien toteuttamistapaan, 3) koulutuksen järjestäjän omaan toimintaan, tiedon 
hyödyntämiseen ja laadun varmistamiseen sekä 4) oppimistulosten arvioinnin kehittämiseen ja tu-
levaisuuden mahdollisuuksiin. Lisäksi osiossa kolme on erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toi-
mielimen jäsenille suunnattuja kysymyksiä. Toimielimen näkökulma on olennainen myös muissa 
osioissa. 
 
1) Oppimistulosten arviointien tuottama tieto 
 
Kyselyn ensimmäisessä osiossa arviointiryhmä arvioi nykyisellä tavalla toteutettujen kansallisten 
tutkintokohtaisten oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa. Tähän sisältyvät ammattiosaami-
sen näyttöihin perustuvat oppimistulokset, erityisopiskelijoiden oppimistulokset, koulutuksen jär-
jestäjän itsearviointi sekä koulutuksen järjestäjien luo tehdyt arviointikäynnit. Tässä osiossa arvi-
ointiryhmä arvioi myös kansallisten arviointiraporttien ja koulutuksen järjestäjille annettujen pa-
lauteraporttien merkitystä ja laadukkuutta.  
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2) Oppimistulosten arviointien toteuttamistapa 
 
Toisessa osiossa arviointiryhmä arvioi kansallisen arvioinnin toteuttamistapaa, jossa arviointi tuo-
tetaan suoraan koulutuksen järjestäjän toteuttamista ammattiosaamisen näytöistä kolmen vuoden 
ajalta. Myös arvioinnin käytännön toteuttamisesta pyydetään palautetta. 
 
3) Koulutuksen järjestäjän oma toiminta, arviointitiedon hyödyntäminen ja laadun varmistaminen 
 
Kolmannessa osiossa arvioidaan, miten koulutuksen järjestäjä ja ammattiosaamisen näyttöjen toi-
mielin ovat hyödyntäneet oppimistuloksia, miten osaamisen arvioinnin luotettavuus varmistetaan 
sekä miten ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia kehitetään. Tässä osiossa on 
erikseen toimielimelle suunnattuja kysymyksiä arviointitulosten käytöstä ja arvioinnin valvontateh-
tävästä. 
 
4) Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet 
 
Neljännessä osioissa katsotaan tulevaisuuteen ja pohditaan oppimistulosten arviointijärjestelmän 
uudistamista. Arviointiryhmä arvioi järjestelmän kehittämistarpeita ja ideoi tulevaisuuden arvioin-
nin toteuttamisen tapoja huomioiden meneillään olevat toimintaympäristön muutokset ja osaa-
misperusteisuuteen siirtymisen tavoitteet.  

 
 
Kyselyn tukimateriaali 

 
Suosittelemme arviointiryhmän kokoajaa ja vastaajia tutustumaan etukäteen koulutuksen järjestä-
jää koskeviin arviointiraportteihin ja järjestäjäkohtaisiin palauteraportteihin. Raportit ja järjestäjä-
kohtaiset palautteet voivat myös tukea arviointiryhmän keskustelua kyselyyn vastaamisen aikana. 
Liitteessä 2 on lista arvioiduista perustutkinnoista sekä linkit arviointiraportteihin, ja liitteessä 3 on 
lista arviointikäyntien kohteena olleista koulutuksen järjestäjistä. Karvi antaa tarvittaessa lisätietoja 
koulutuksen järjestäjän osallistumisesta oppimistulosten arviointeihin. Kyselyn kysymykset voi tar-
vittaessa tulostaa arviointiryhmän käyttöön ennalta liitteestä 4. 
 
Tämän ohjeen voi kokonaisuudessaan välittää kyselyyn vastaaville henkilöille. 

 
 
Kyselyn raportointi 
 

Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn yhteenvetoa hyödynnetään aineistona ar-
vioinnin seuraavissa vaiheissa. Kyselyn tulokset raportoidaan osana arviointiraporttia. Yksittäisen 
koulutuksen järjestäjän tai vastaajan tiedot eivät ole missään vaiheessa tunnistettavissa. 
 
 

Kyselyyn vastaaminen  
 

Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa:  
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420241&chk=2AFHFBUD 
 
Kyselyyn tulee vastata viimeistään 8.6.2016. 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420241&chk=2AFHFBUD
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Liite 2. Lista oppimistulosten arvioinnin kohteena olleista perustutkinnoista ja linkit arviointiraportteihin 
 
 

Perustutkinto 
Arvioinnin 
ajankohta 

Linkki arviointi-
raporttiin 

Humanistinen ja kasvatusala 

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto  2013 – 2016  

Kulttuuriala 

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto  2013 – 2016  

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2010 – 2013 raportti 2014 

Musiikkialan perustutkinto 2012 – 2015  

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

Liiketalouden perustutkinto 2010 – 2013 raportti 2014 

Luonnontieteiden ala 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2012 – 2015  

Tekniikan ja liikenteen ala 

Autoalan perustutkinto 2012 – 2015  

Elintarvikealan perustutkinto 2011 – 2014 raportti 2015 

Kone- ja metallialan perustutkinto 2007 – 2009 *) 

Logistiikan perustutkinto 2007 – 2009 *) 

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2011 – 2014 raportti 2015 

Prosessiteollisuuden perustutkinto 2013 – 2016  

Rakennusalan perustutkinto 2008 – 2011 raportti 2012 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2009 – 2012 raportti 2013 

Talotekniikan perustutkinto 2014 – 2017  

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 2012 – 2015  

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 2015 – 2018  

Luonnonvara- ja ympäristöala 

Hevostalouden perustutkinto 2015 – 2018  

Maatalousalan perustutkinto 2009 – 2012 raportti 2013 

Metsäalan perustutkinto 2008 – 2011 raportti 2012 

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 – 2017  

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

Hiusalan perustutkinto 2009 – 2012 raportti 2013 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2015 – 2018  

Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 – 2017  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2007 – 2009 *) 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 2007 – 2009 *) 

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2010 – 2013 raportti 2014 

Matkailualan perustutkinto 2014 – 2017  

 
                *) Neljän perustutkinnon yhteiset raportit: osa I (2007), osa II (2010), erityisopiskelijat (2011) 

http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-kasi-ja-taideteollisuusalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-liiketalouden-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-elintarvikealan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-pintakasittelyalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-rakennusalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-sahko-ja-automaatiotekniikan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-maatalousalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-metsaalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-hiusalan-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-kotityo-ja-puhdistuspalvelujen-perustutkinnossa/
http://karvi.fi/publication/nayttotietoa-ammattiosaamisesta/
http://karvi.fi/publication/nayttotietoa-ammattiosaamisesta-ii/
http://karvi.fi/publication/erityisopiskelijoiden-ammattiosaamisen-naytot/
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Liite 3. Lista arviointikäyntikohteista 
 
 

Perustutkinto Arviointikäyntikohde Vuosi 

Elintarvikealan perustutkinto Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 2014 

Elintarvikealan perustutkinto Tampereen kaupunki 2014 

Pintakäsittelyalan perustutkinto Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 2014 

Pintakäsittelyalan perustutkinto Turun Ammattiopistosäätiö 2014 

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys ry 2013 

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2013 

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 2013 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Lounas-Suomen koulutuskuntayhtymä 2013 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2013 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Raahen koulutuskuntayhtymä 2013 

Liiketalouden perustutkinto Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2013 

Liiketalouden perustutkinto Helmi Liiketalousopisto Oy 2013 

Liiketalouden perustutkinto Suupohjan koulutuskuntayhtymä 2013 

Hiusalan perustutkinto Helsingin kaupunki 2012 

Hiusalan perustutkinto Salon seudun koulutuskuntayhtymä 2012 

Hiusalan perustutkinto Savon koulutuskuntayhtymä 2012 

Maatalousalan perustutkinto Hämeen ammatillisen korkeakoulut. kuntayhtymä 2012 

Maatalousalan perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2012 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Axxell Utbilding Ab 2012 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä  2012 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Vaasan kaupunki 2012 

Metsäalan perustutkinto Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä  2011 

Metsäalan perustutkinto Länsirannikon Koulutus Oy  2011 

Metsäalan perustutkinto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2011 

Rakennusalan perustutkinto Järviseudun koulutuskuntayhtymä 2011 

Rakennusalan perustutkinto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2011 

Rakennusalan perustutkinto Päijät-Hämeen koulutuskonserni 2011 

Rakennusalan perustutkinto Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2011 
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Liite 4. Kyselylomake tekstiversiona 
 

 

TAUSTATIEDOT 

Koulutuksen järjestäjä  

Vastauspäivä 

Kyselyyn vastaavan ryhmän kokoonpano. Ilmoittakaa henkilöiden nimi, organisaatio, taho jota henkilö 

edustaa, tehtävä/nimike sekä miten henkilö on mahdollisesti ollut mukana oppimistulosten arvioin-

neissa. 

Kansalliset arvioinnit, joihin koulutuksen järjestäjä on osallistunut  

Onko teille tehty arviointikäynti/arviointikäyntejä? kyllä / ei / en osaa sanoa 

Onko koulutuksen järjestäjän edustaja (esimerkiksi opettaja) ollut asiantuntijana kansallisessa arvioin-

nissa? kyllä / ei / en osaa sanoa 
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1 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIEN TUOTTAMA TIETO 

Arvioikaa aluksi ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan kansallisen oppimistulosten arvioinnin tuot-

tamaa tietoa yleisesti ammatillisen koulutuksen järjestämisen kannalta.  

 

Arvioikaa asteikolla 0–5, miten hyödyllistä oppimistulosten arviointien tuottama tieto on toimintanne ja 

sen kehittämisen kannalta, ja miten luotettavana pidätte tietoa. 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS 

(En osaa sanoa) 

 

 Miten hyödyllistä 
tieto on? 0–5 

Miten luotettavana 
pidätte tietoa? 0–5 

Tieto siitä, miten opiskelijoiden osaaminen vastaa työ-
elämän edellyttämiä ja tutkintojen perusteissa määritet-
tyjä ammattitaitovaatimuksia  

  

Tieto siitä, miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat am-
mattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvän pro-
sessin laatua 

  

Tieto siitä, miten näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen 
järjestämisen laatua ja miten näyttöjen sisällöt vastaa-
vat ammattitaitovaatimuksia 

  

Tieto siitä, miten elinikäisen oppimisen avaintaidot in-
tegroituvat ammattiosaamisen näyttöihin ja niiden arvi-
ointiin 

  

Tieto siitä, miten ammattiosaamisen näyttöjä tulisi kehit-
tää niiden laadun varmistamiseksi ja oppimistulosten 
parantamiseksi 

  

 

Tarkentakaa tarvittaessa vastaustanne oppimistulosten arviointijärjestelmän tuottaman tiedon hyödyl-

lisyydestä ja luotettavuudesta. 
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Seuraavissa kysymyksissä arviointiryhmä arvioi oppimistulosten arviointien merkitystä ja hyödylli-

syyttä koulutuksen järjestäjän oman toiminnan ja sen kehittämisen kannalta. Arviointi koskee niiden 

tutkintojen arviointeja, joihin koulutuksen järjestäjä on osallistunut. Voitte palauttaa mieleenne kysei-

set arvioinnit kansallisten arviointiraporttien ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisten palauteraporttien 

avulla.  

 

Kysymysten kohteena ovat oppimistulokset (ml. erityisopiskelijoiden oppimistulokset), koulutuksen 

järjestäjän itsearviointi, arviointikäynnit oppilaitokseen, koulutuksen järjestäjälle annettu palaute sen 

omista tuloksista verrattuna kansalliseen tulokseen sekä kansallinen arviointiraportti. 

 

1.1 Oppimistulokset  

Kansallisissa tutkintokohtaisissa arviointiraporteissa on tulostiedot muun muassa ammattiosaamisen 

näyttöjen arvosanoista sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arviointitavoista. Näihin 

sisältyy esimerkiksi seuraavia asioita: 

 Tutkinnon osan näytön arvosanat arviointikohteittain 

 Koulutuksen järjestäjien väliset erot ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa 

 Arvosanat lukuvuoden, sukupuolen, opetuskielen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan 

 Näytön suorittaminen työpaikalla/oppilaitoksessa 

 Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet ja näytön arvosanasta päättäneet osapuolet 

 Koulutuksen järjestämistä koskevien taustamuuttujien yhteydet ammattiosaamisen näyttöjen 

arvosanoihin 

 Arvioivat johtopäätökset ja kehittämissuositukset koko tutkinnon arvioinnin pohjalta. 

 

Arvioikaa kansallisten oppimistulosten arviointien sisältöä. Mikä on hyvää ja tarpeellista, mikä tarpee-

tonta? Tulisiko jotain olla lisää, mikä olisi hyödyllistä? 

 

 

Seuraavat väittämät liittyvät tutkintokohtaisten oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon hyödyntä-

miseen. Arvioikaa väittämiä asteikolla 0–5.  

 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS 

 0–5  

Oppimistulosten arvioinnin tuottama tieto on tukenut koulutuksen järjestäjää koulutuksen 
järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. 

 

Oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty kehitettäessä ammattiosaamisen 
näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista arvioinnin kohteena olevassa tutkinnossa/tutkin-
noissa. 

 

Oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty kehitettäessä arviointikäytäntöjä 
arvioinnin kohteena olevassa tutkinnossa/tutkinnoissa. 

 

Tieto oppimistuloksista on ollut tarpeellinen ko. tutkinnon/tutkintojen tuottaman osaami-
sen tason arvioinnissa. 

 

Oppimistulosten arvioinnin tuottama tieto on tukenut opetuksen toteuttamista ja kehittä-
mistä ko. tutkinnossa/tutkinnoissa. 

 

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin on hyö-
dyntänyt oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa ammattiosaamisen näyttöjen lin-
jauksissa. 
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Oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty ammattiosaamisen näyttösuunni-
telman kehittämisessä. 

 

Oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa voidaan käyttää vertailtaessa koulutuksen 
järjestäjien tuloksia arvioinnin kohteena olevassa tutkinnossa. 

 

 

Kuvatkaa tarvittaessa, miten muuten olette hyödyntäneet oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa. 

 

 

Mikäli olette hyödyntäneet oppimistulosten arviointeja, mitkä asiat ovat edistäneet sitä? 

 

 

Mikäli ette ole juurikaan hyödyntäneet oppimistulosten arviointeja, mitkä ovat olleet keskeisiä esteitä? 

 

 

1.2 Erityisopiskelijoiden oppimistulokset 

Kansallisissa arviointiraporteissa raportoidaan myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppi-

mistulokset. Nämä sisältävät muun muassa näyttöjen arvosanat sekä ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointitavat. Erityisopiskelijoiden oppimistuloksia ei ole arvioitu erikseen kaikissa arvi-

oineissa. Vastatkaa näihin kysymyksiin, mikäli olette osallistuneet arviointiin, jossa erityisopiskelijoi-

den tulokset on arvioitu. 

Seuraavat väittämät liittyvät tutkintokohtaisten oppimistulosten arviointien erityisopiskelijoista tuotta-

man tiedon hyödyntämiseen. Arvioikaa väittämiä asteikolla 0–5. 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS 

 0–5  

Erityisopiskelijoiden oppimistulosten arvioinnin tuottama tieto on tukenut koulutuksen jär-
jestäjää koulutuksen ja toiminnan kehittämisessä. 

 

Erityisopiskelijoiden oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty kehitettäessä 
erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista arvioinnin 
kohteena olevassa tutkinnossa/tutkinnoissa. 

 

Erityisopiskelijoiden oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty kehitettäessä 
erityisopiskelijoiden arviointikäytäntöjä arvioinnin kohteena olevassa tutkinnossa/tutkin-
noissa. 

 

Tieto erityisopiskelijoiden oppimistuloksista on ollut tarpeellinen tutkinnon tuottaman 
osaamisen tason arvioinnissa. 

 

Erityisopiskelijoiden oppimistulosten arvioinnin tuottama tieto on tukenut opetuksen to-
teuttamista ja kehittämistä ko. tutkinnossa. 

 

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin on hyö-
dyntänyt erityisopiskelijoiden oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa ammattiosaami-
sen näyttöjen linjauksissa. 

 

Erityisopiskelijoiden oppimistulosten arvioinnin tuottamaa tietoa on käytetty ammattiosaa-
misen näyttösuunnitelman kehittämisessä. 
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Kuvatkaa tarvittaessa, miten muuten olette hyödyntäneet erityisopiskelijoiden oppimistulosten tuotta-

maa tietoa. 

 

Miten tärkeänä pidätte sitä, että kansallisessa oppimistulosten arvioinnissa tuotetaan erikseen tietoa 

erityisopiskelijoiden oppimistuloksista sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arviointita-

voista? 

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 

Arvioikaa erityisopiskelijoiden oppimistulosten arviointien sisältöä. Mikä on hyvää ja tarpeellista, mikä 

tarpeetonta? Tulisiko jotain olla lisää, mikä olisi hyödyllistä? 

 

 

1.3 Koulutuksen järjestäjän itsearviointi 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja siinä korostetaan 

koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin vuorovaikutteisuutta. Kehittävää luon-

netta kuvaa muun muassa oppimistulosten arviointien yhteydessä tehtävä koulutuksen järjestäjän it-

searviointi. Koulutuksen järjestäjät saavat tiedon omista itsearviointituloksistaan verrattuna kansalli-

seen keskiarvoon järjestäjäkohtaisessa palauteraportissa.  

Tutustukaa tarvittaessa itsearviointilomakkeeseen kansallisten arviointiraporttien liitteestä. 

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi tuottaa oppimistulosten arviointien yhteydessä tietoa muun mu-

assa seuraavista asioista:  

 Lähiopetuksen ja työssäoppimisen määrästä arvioinnin kohteena olevassa tutkinnossa 

 Ammattiopettajien osallistumisesta työelämäjaksoille ja täydennyskoulutukseen 

 Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuudesta  

 Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen ja näyttöpaikkojen saatavuudesta 

 Tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin toteutumisesta 

 Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja koulutuksen järjestäjän linjauksista 

 Ammattiosaamisen näyttöjen laadusta, seurannasta ja kehittämisestä 

 Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvistä vahvuuksista, ongelmista ja kehittämiskohteista 

 

Seuraavat väittämät liittyvät oppimistulosten arviointeihin liitetyn itsearvioinnin tuottaman tiedon hyö-

dyntämiseen. Arvioikaa väittämiä asteikolla 0–5. 

 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS 

 0–5 

Itsearvioinnin tuottama tieto on tukenut koulutuksen järjestäjää koulutuksen ja toiminnan 
kehittämisessä. 

 

Itsearvioinnin tuottama tieto on tukenut koulutuksen järjestäjää ammattiosaamisen näyt-
töjen laadun varmistamisessa. 

 

Itsearvioinnin tuottama tieto on edistänyt arviointikäytäntöjen yhdenmukaistamista. 
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Omien itsearviointitulosten vertailu kansalliseen keskiarvoon on auttanut tunnistamaan 
omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 

 

 

Kuvatkaa tarvittaessa, miten muuten olette hyödyntäneet oppimistulosten arviointeihin liitetyn itsearvi-

oinnin tuloksia. 

 

Miten tärkeänä pidätte koulutuksen järjestäjän itsearviointia osana kansallista oppimistulosten arvioin-

tia? 

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 

Millaiset asiat mielestänne edistävät ja tukevat itsearviointitulosten hyödyntämistä koulutuksen järjes-

täjän toiminnassa? 

 

 

Millaiset asiat mahdollisesti estävät itsearviointitulosten hyödyntämistä koulutuksen järjestäjän toimin-

nassa? 

 

 

Miten kehittäisitte kansalliseen oppimistulosten arviointiin liittyvää koulutuksen järjestäjän itsearvioin-

tia? 
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1.4 Arviointikäynnit 

Osana kansallista oppimistulosten arviointia Karvi tekee arviointikäyntejä. Arviointikäyntejä on tehty 

0–3 kussakin arvioinnin kohteena olevassa perustutkinnossa. Arviointikäynnin toteuttaa arviointi-

ryhmä, jossa on mukana asiantuntijaopettajia ja toisinaan myös työelämän edustaja. Arviointikäyntien 

tavoitteena on syventää käsitystä alan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja oppimistulok-

sista, minkä lisäksi arviointikäynti mahdollistaa koulutuksen järjestäjän osallistumisen arviointiin. Arvi-

ointikäynnin kohteena oleva järjestäjä saa omaa organisaatiota koskevan palautteen arviointikäynnin 

jälkeen. 

Vastatkaa kohdan 1.4 kysymyksiin, mikäli teille on jonkin perustutkinnon arvioinnin yhteydessä tehty 

arviointikäynti. 

 

Arvioikaa arviointikäynnin osa-alueita asteikolla 0–5. 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä, EOS 

 0–5 

Arviointiryhmän ammattitaitoisuus   

Arviointikäyntien sisällön/toteutuksen toimivuus: haastattelut (järjestäjän/johdon edustajat, 
ammattiosaamisen näyttöjen toimielin, työelämän edustajat / työpaikkaohjaajat, opettajat, 
opiskelijat), dokumentteihin tutustuminen ja palautekeskustelu 

 

Arviointikäynnin raportin palautteen osuvuus ja käyttökelpoisuus  

Arviointikäynnin hyödyllisyys toiminnallenne kokonaisuudessaan  

 

Miten tärkeänä pidätte arviointikäyntejä osana kansallista oppimistulosten arviointia? 

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 

Arvioikaa arviointikäyntiä koskevan palauteraportin sisältöä: Mikä on hyvää, ja miten kehittäisitte ra-

porttia?  

 

 

Arvioikaa arviointikäynnin hyödyllisyyttä toimintanne kehittämisen kannalta. Mikä on hyvää ja miten 

kehittäisitte arviointikäyntien toteutusta? 

 

 

1.5 Palauteraportti koulutuksen järjestäjän tuloksista suhteessa kansalliseen vertailu-

tietoon 

Osana kansallista oppimistulosten arviointia koulutuksen järjestäjät ovat saaneet palauteraportin 

omista oppimis- ja itsearviointituloksistaan yhdistettynä kansallisiin tuloksiin.  

 



 
 

LIITE 4  
      

 

 

Arvioikaa saamienne järjestäjäkohtaisten palauteraporttien laatua asteikolla 0–5. 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä, EOS 

 0–5 

Palautteeseen valitun sisällön osuvuus ja käyttökelpoisuus  

Tulosten luotettavuus  

Kirjallinen ilmaisun taso  

Visuaalinen ilmaisutapa  

Kuvioiden ja taulukoiden selkeys  

Palautteen selkeys ja luettavuus  

Palauteraportin hyödyllisyys toiminnan kehittämisessä  

 

Miten tärkeänä pidätte koulutuksenjärjestäjäkohtaista palauteraporttia osana kansallista oppimistulos-

ten arviointia?  

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 

Miten kehittäisitte järjestäjäkohtaista palauteraporttia?  

 

 

1.6 Kansallinen arviointiraportti 

Kansallisen oppimistulosten arvioinnin tutkintokohtaisessa loppuraportissa julkaistaan oppimistulok-

set, erityisopiskelijoiden oppimistulokset ja täydentävän arvioinnin tulokset (mm. koulutuksen järjestä-

jien itsearviointien tulokset, näyttösuunnitelmien ja näytön kuvausten analysointien tulokset). Lisäksi 

raportti sisältää arviointia koskevat johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. 

 

Arvioikaa kansallisten arviointiraporttien laatua asteikolla 0–5. 

 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä, EOS 

 

 0–5 

Raporttiin valitun sisällön osuvuus ja käyttökelpoisuus  

Tulosten luotettavuus  

Kirjallisen ilmaisun taso   

Visuaalinen ilmaisutapa  

Kuvioiden ja taulukoiden selkeys  

Raportin selkeys ja luettavuus  

Raporttien levittäminen  

 

Miten tärkeänä pidätte tutkintokohtaista arviointiraporttia osana kansallista oppimistulosten arviointia? 

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 
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Mitkä ovat kansallisen arviointiraportin vahvuudet?  

 

 

Miten kehittäisitte kansallista arviointiraporttia?  

 

 

Miten olette hyödyntäneet kansallisia arviointiraportteja toiminnassanne? Jos ette ole hyödyntäneet, 

mitkä ovat olleet keskeiset esteet? 
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2 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMISTAPA 

Arvioikaa seuraavaksi ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arvioinnin toteuttami-

sen yleisiä periaatteita ja käytäntöjä.  

 

Seuraavassa on koottuna oppimistulosten arvioinnin keskeiset periaatteet. Arvioikaa näiden periaat-

teiden toimivuutta asteikolla 0–5. 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä, EOS 

 

 0–5 

Oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöihin  

Arviointitieto kootaan suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista näytöistä, erilli-
siä kansallisia tehtäviä ei ole 

 

Arviointiin valitaan vuosittain 2–4 uutta ammatillista perustutkintoa  

Kohteena ovat kaikki arvioitavaa perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät  

Kohteena ovat kaikki kyseisenä lukuvuonna opiskelun aloittaneet opiskelijat  

Arviointitietoa kootaan kaikista näytöistä koko opintojen (3 v) ajan   

Tietoa kootaan samoilta opiskelijoilta kolmen vuoden ajan  

Koulutuksen järjestäjät nimeävät yhdyshenkilöt, joiden kautta tapahtuu mm. yhtey-
denpito, ohjeistus ja tiedottaminen 

 

Koulutuksen järjestäjä kokoaa ja toimittaa tiedot ammattiosaamisen näytöistä Karviin 
Excel-lomakkeilla 

 

Koulutuksen järjestäjä toimittaa Karviin itsearvioinnin osana oppimistulosten arvioin-
tia 

 

Koulutuksen järjestäjä toimittaa Karviin näyttösuunnitelmat ja näytön kuvaukset 
osana oppimistulosten arviointia 

 

Arvioinnissa on mukana perustutkinnon asiantuntijoita, mm. asiantuntijaopettajia  

Arviointiin liittyy joitakin arviointikäyntejä (n. 2–3 / arvioitava perustutkinto)  

Koulutuksen järjestäjät saavat palautteet omista tuloksistaan verrattuna kansalliseen 
tietoon 

 

Arvioinnista julkaistaan kirjallinen arviointiraportti  

 

Mitkä ovat mielestänne nykyisen kansallisen oppimistulosten arvioinnin toteuttamisen keskeiset vah-

vuudet? Luetelkaa 1–5 tärkeintä. (Voitte jättää vastaamatta, mikäli vahvuuksia ei mielestänne ole.) 

 

Mitkä ovat mielestänne nykyisen kansallisen oppimistulosten arvioinnin toteuttamisen keskeiset heik-

koudet? Luetelkaa 1–5 tärkeintä. (Voitte jättää vastaamatta, mikäli heikkouksia ei mielestänne ole.) 

 

Miten kehittäisitte arviointien toteuttamista? Luetelkaa 1–5 tärkeimpänä pitämäänne kehittämisehdo-

tusta. 
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3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OMA TOIMINTA JA ARVIOINTITIEDON 

HYÖDYNTÄMINEN 

Arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa pitäisi voida hyödyntää koulutuksen ja opetuksen kehittämi-

sessä niin kansallisella kuin järjestäjätasolla. Arvioikaa seuraavaksi kokonaisuudessaan, kuinka olette 

käsitelleet ja hyödyntäneet kansallisen arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa.  

 

Arvioikaa asteikolla 0–5, missä määrin ammattiosaamisen näyttöihin perustuva oppimistulosten kan-

sallinen arviointi on omassa toiminnassanne…  

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS  

 0–5 

parantanut näyttöjen laatua (laaja-alainen osaamisen arviointi)  

lisännyt arvioinnin luotettavuutta  

lisännyt opettajien kriteeriperusteista arviointiosaamista  

lisännyt työelämän edustajien kriteeriperusteista arviointiosaamista  

lisännyt opiskelijan itsearviointitaitoja  

parantanut näyttösuunnitelmien laatua  

”ryhdittänyt” näyttöjen toteuttamista ja arviointia  

”ryhdittänyt” ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toimintaa  

”ryhdittänyt” opiskelijoiden perehdyttämistä  

”ryhdittänyt” työpaikkaohjaajien perehdyttämistä  

lisännyt työpaikkaohjaajien koulutustarvetta  

lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta  

käynnistänyt näyttöihin, työssäoppimiseen tai arviointiin liittyviä hankkeita tai muita 
toimenpiteitä (esim. vertaisarviointi) 

 

varmistanut työelämälähtöisyyttä ja työelämäyhteyksiä  

 

Millaisia jatkotoimenpiteitä olette tehneet arviointien tulosten perusteella?  

 

Kenen kanssa olette käsitelleet oppimistulosarviointien tuloksia ja miten? Tiedotatteko tuloksista? 

 

Ovatko kansallisen arvioinnin tulokset linkitetty laatujärjestelmäänne? kyllä / ei / en osaa sanoa 

 

Miten varmistatte opiskelijoiden osaamisen arvioinnin laatua tällä hetkellä? 

 

 

Mikä olisi mielestänne luotettavin arviointiasteikko ammattiosaamisen näytön arviointiin? 

 1–3  

 1–5  

 hyväksytty-hylätty 

 jokin muu, mikä? 
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Perustelut 

 

 

Miten kansallinen arviointi sopii yhteen muun tiedonkeruunne kanssa? 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin huonosti, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin, 

EOS 

 

Miten paljon kansallisen arviointitiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä vie aikaanne ja re-

sursseja ja työllistää teitä?  

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS 

 

Miten motivoivana pidätte nykyistä kansallista arviointia?  

 

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS  

 

Mikäli ette ole hyödyntäneet kansallisen arvioinnin tuottamaa tietoa toimintanne kehittämisessä, mitkä 

ovat olleet keskeiset esteet? 

 

 

Miten arviointijärjestelmää pitäisi muuttaa, jotta se hyödyttäisi teitä paremmin? 
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Arviointitiedon hyödyntäminen ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutta-

misesta vastaavan toimielimen toiminnassa 

Seuraavat kysymykset on suunnattu ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta 

vastaavan toimielimen jäsenille.  

Miten koulutuksen järjestäjän ammattiosaamisen näyttöjen toimielin on organisoitu?  

 

Missä määrin olette hyödyntäneet seuraavia kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän tuotok-

sia toimielimen tehtävissä?  

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS  

 0–5 

Järjestäjäkohtaiset palauteraportit (järjestäjän tulokset suhteessa kansalliseen vertailutie-
toon) 

 

Kansalliset tutkintokohtaiset arviointiraportit  

Koulutuksen järjestäjän itsearvioinnit  

Arviointikäynnin palauraportti (mikäli organisaatioonne on tehty arviointikäynti)  

 

Antakaa esimerkki linjauksista tai muista toimenpiteistä, joita toimielin on tehnyt arvioinnin tulosten 

pohjalta. (Voitte jättää vastaamatta, mikäli näitä ei ole tehty.) 

 

Kuinka hyödylliseksi olette kokeneet kansallisen arvioinnin tuottaman  

tiedon näyttötoiminnan laadunvarmennuksessa ja valvonnassa?  

0 = Ei lainkaan, 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon, EOS  

 

Miten tärkeänä pidätte toimielimen tehtävää osaamisen arvioinnin laadun varmistamisessa?  

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 

Voitte kommentoida ja antaa perusteluita vastauksillenne tähän. 

 

 

Millainen kansallisen arviointijärjestelmän tuottama tieto tukisi toimielimen toimintaa? 

 

 

Miten muuttaisitte kansallista arviointia, jotta se tukisi toimielimen toimintaa paremmin?  
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4 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN JA TULEVAISUUDEN 

MAHDOLLISUUDET  

Tässä osiossa arviointiryhmä arvioi oppimistulosten arviointijärjestelmän tulevaisuuden tarpeita ja 

mahdollisuuksia. 

 

Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista parhaana pitämänne. 

 Kansallista oppimistulosten arviointia jatketaan nykyisellä tavalla 

 Kansallista oppimistulosten arviointijärjestelmää kehitetään 

 Luodaan täysin uusi arvioinnin tapa 

 Kansallinen oppimistulosten arviointi lopetetaan 

 

Perustelut 

 

 

Mikäli nykyistä järjestelmää kehitettäisiin, miten tärkeänä pitäisitte oppimistulosten arvioinnin laajenta-

mista seuraavilla tavoilla: 

0 = Ei lainkaan tärkeä, 1 = Erittäin vähän tärkeä, 2 = Vähän tärkeä 3 = Jokseenkin tärkeä 4 = Tärkeä, 

5 = Erittäin tärkeä, EOS 

 0–5 

Opiskelijan itsearviointi -indikaattori (kokeiltu elintarvikealan, pintakäsittelyalan, autoalan, 
musiikkialan, tieto- ja viestintätekniikan ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnoissa) 

 

Työelämäyhteyksiä kuvaava indikaattori   

Ammatillisen aikuiskoulutuksen (näyttötutkintojen) arviointi  

Arviointikäyntien määrän lisääminen  

Ulkopuoliset arvioijat seuraamaan näyttöjä  

Työpajojen järjestäminen tulosten julkaisemisen jälkeen  

Yhteisten tutkinnon osien arviointi kansallisilla testeillä säännöllisin väliajoin   

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi kansallisilla testeillä säännöllisin väliajoin   

Kansallisen arviointitiedon käyttäminen osana tuloksellisuuden arviointia  

Kansallisen oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmien arvi-
oinnin yhteyden vahvistaminen 

 

 

Jollain muulla tavalla, millä? 

 

 

Mikäli oppimistulosten arviointia toteutetaan tulevaisuudessa, millaisia asioita arvioinnissa tulisi erityi-

sesti huomioida?  
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Miten mielestänne ammatillisen koulutuksen rakenteelliset uudistukset ja erityisesti osaamisperustei-

suus vaikuttavat kansallisen arvioinnin tarpeeseen (muuhunkin kuin oppimistulosten arviointiin)? Mi-

ten arvioinnin kehittämisessä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi tutkintorakenteen uudistaminen, opin-

toihin hakeutumisen ja rahoitusjärjestelmän muutokset sekä osaamisperusteisuuden tavoitteet?  

 

 

Minkä tulisi mielestänne olla kansallisen arvioinnin pääasiallinen tarkoitus?   

 

 

Oletteko halukkaita osallistumaan, kun toteutamme arviointijärjestelmän arviointiin liittyviä…  

 haastatteluja: kyllä / ei / EOS 

 arviointikäyntejä: kyllä / ei / EOS 

 työpajoja tai paneeleita: kyllä / ei / EOS 

 

Voitte halutessanne antaa palautetta kyselystä. 

 

Kiitos panoksestanne kansallisen arvioinnin kehittämisessä! 

 


