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TIIVISTELMÄ 

Frisk, T. & Räisänen, A. 2014. Ammatillinen osaaminen käsi- ja taideteollisuus-
alan perustutkinnossa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 
ISBN 978-952-206-263-5 nid.
ISBN 978-952-206-264-2 pdf

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen käsi- ja taideteollisuusalan pe-
rustutkinnossa. Arviointiaineisto on koottu ammattiosaamisen näytöistä ja nii-
den järjestämistä kuvaavista täydentävistä aineistoista. Tulokset kuvaavat ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen järjestämiseen liittyvää toimintaa. 
Arviointi kohdistui kaikkiin vuonna 2010 perustutkinnon ammatillisena koulu-
tuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yk-
siköihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 
2013 loppuun saakka. Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä ku-
vaavia määrällisiä tietoja täydennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla ja 
arviointikäynneillä. Lisäksi analysoitiin ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen 
hyväksymät näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset. 

Arvioinnin suunnittelusta ja arvioinnista vastasi arviointiryhmä, johon kuului-
vat opetusneuvos Anu Räisänen, opetusneuvos Pirjo Väyrynen (10/2013 saakka) 
ja erikoissuunnittelijat Tarja Frisk (5/2013 alkaen) ja Paula Kilpeläinen (4/2013 
saakka). Alan opettajien asiantuntemusta hyödynnettiin aineiston analysoinnissa, 
arviointikäynneillä ja tulosten analysoinnissa. 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, 
ja siinä korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin 
vuorovaikutteisuutta. Aineisto koottiin oppilaitosten toiminnasta ilman kansal-
lisesti yhtenäisiä testejä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjes-
täjien tekemä itsearviointi sekä koulutuksen järjestäjille toimitetut palauterapor-
tit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. 
Arviointikäyntikohteena olevat järjestäjät saivat lisäksi käyntiin liittyvän palaute-
raportin.

Oppimistulosten arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin, ja siten se koh-
distui ammatilliseen osaamiseen. Arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perus-
teissa koulutukselle asetetut osaamisvaatimukset ja arviointikriteerit. Tutkintojen 
perusteet toimivat siten keskeisenä arvioinnin lähtökohtana.

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä, joista 38 (97 %) osal-
listui arviointiin. Aineisto kattoi 1 402 opiskelijaa ja 8 375 ammattiosaamisen 
näyttöä. Arviointi kohdistui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto kattoi 469 eri-
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tyisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöä. Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 
34 (89 %) ja näytön kuvauksia 6 746. Itsearviointiaineiston toimitti 38 järjestä-
jää (100 %). Arviointikäyntejä tehtiin kolme. 

Opiskelijat saivat ammattiosaamisen näytöistä eniten (56 %) kiitettäviä (K3) ar-
vosanoja. Hyvien (H2) arvosanojen määrä oli 38 prosenttia ja tyydyttävien (T1) 
7 prosenttia. Opiskelijat hallitsevat parhaiten elinikäisen oppimisen avaintaidot   
(60 % kiitettäviä) ja heikoiten työn perustana olevan tiedon (51 % tyydyttäviä ja 
hyviä arvosanoja yhteensä). Naisopiskelijoiden arvosanat olivat miesopiskelijoita 
jonkin verran korkeammat. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten opiskelijoiden ar-
vosanat olivat jokseenkin samalla tasolla. Myös alueellisia eroja ilmeni. 

Erityisopiskelijoiden arvosanoissa oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyt-
täviä arvosanoja kuin muilla opiskelijoilla. Suurin osa (86 %) erityisopiskelijoi-
den ammattiosaamisen näytöistä suoritettiin ilman mukautuksia. Erityisopiskeli-
joiden ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanoista suurin osa (51 %) 
oli hyviä (H2). Kiitettäviä (K3) arvosanoja oli 17 % ja tyydyttäviä (T1) 33 %. 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon liittyvät erityispiirteet tulivat esiin 
näyttöjen järjestämisessä. Tulosten mukaan koulutuksessa painotetaan työelämä-
lähtöisyyttä, joskin vain kolmannes ammattiosaamisen näytöistä järjestettiin työ-
paikoilla. 

Pedagogisilla ratkaisuilla ja resursseilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä 
yhteyksiä oppimistuloksiin, joskin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat 
riippuvaisia arvioijista. Arviointi nosti siten esiin osaamisvaatimusten ja arviointi-
kriteereiden määrittämiseen sekä osaamisen tulkintaan liittyvät haasteet ja näihin 
liittyvänä työpaikkaohjaajien koulutustarpeet, jotka koskivat erityisesti kriteeri-
perusteista arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen vaativuuden arviointi osoit-
ti, että 89 prosenttia näytöistä vastasi ammattitaitovaatimuksia. Eroja tuli ilmi  
näyttösuunnitelmien laadussa sekä ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toi-
minnassa. 

Arvioinnin aikana korostuivat arvioinnin luotettavuuteen liittyvät näkökohdat. 
Erityisesti arvosana-asteikon heikko erottelevuus nousi esiin. Taustamuuttujien, 
kuten prosessitekijöiden, heikko yhteys oppimistuloksiin kertonee osaltaan arvi-
oinnin luotettavuusongelmista. 

Arviointi nosti esiin sekä koulutuksen järjestäjien että käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkintokoulutusta järjestävien yksiköiden ja opetushallinnon kehittämisen 
tarpeita.
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SAMMANDRAG

Frisk, T. & Räisänen, A.2014. Yrkeskompetens i grundexamen inom hantverk och 
konstindustri. Helsingfors: Nationella centret för utbildninsutvärdering. 
ISBN 978-952-206-263-5 häftad
ISBN 978-952-206-264-2 pdf

Utvärderingen avser yrkeskompetensen i grundexamen inom hantverk och kons-
tindustri. Materialet är inhämtat från yrkesprov som mäter de studerandes skick-
lighet i praktiska arbetsuppgifter samt kompletterande material som beskriver or-
ganiseringen av yrkesprov. Resultaten baseras på betyg i avlagda yrkesprov och 
organiseringen av proven. Utvärderingen avsåg studerande som inledde sin grund-
läggande yrkesutbildning inom hantverk och konstindustri 2010 och samtliga en-
heter som anordnar denna utbildning. Materialet samlades under hela utbildnin-
gen fram till slutet av vårterminen 2013. De kvantitativa data om betygen och 
organiseringen av yrkesproven kompletterades med självvärderingar från utbild-
ningsanordnarna och utvärderingsbesök. Dessutom analyserades yrkesprovsplaner-
na och -beskrivningarna som de ansvariga instanserna hos utbildningsanordnar-
na godkänt. 

Utvärderingen planerades och genomfördes av en arbetsgrupp som bestod av un-
dervisningsråden Anu Räisänen och Pirjo Väyrynen (t.o.m. 10/2013) samt spe-
cialplanerare Tarja Frisk (fr.o.m. 5/2013) och Paula Kilpeläinen (t.o.m. 4/2013). 
Lärare inom branschen och arbetslivsrepresentanter hjälpte till vid analysen av ma-
terialet och resultaten samt vid utvärderingsbesöken. 

Utvärderingen av inlärningsresultaten i den yrkesinriktade utbildningen är av ut-
vecklande karaktär. I samband med utvärderingen betonas vikten av växelverkan 
och aktivt deltagande från utbildningsanordnarnas sida. Materialet inhämtades lö-
pande från utbildningsanordnarna utan enhetliga nationella prov. Den utvecklan-
de karaktären framhävs även av självvärderingen från utbildningsanordnarna samt 
av feedbackrapporter som delges utbildningsanordnarna så att de kan jämföra si-
na prestationer med nationella resultat. De utbildningsanordnare som var föremål 
för utvärderingsbesök fick dessutom en feedbackrapport om besöket. 

I denna rapport utvärderas inlärningsresultaten utifrån yrkesprov och utvärde-
ringen avser därför bara yrkeskompetensen. Utgångspunkten är därmed samma 
kompetenskrav och bedömningskriterier som är föreskrivna för utbildningen i ex-
amensgrunderna. 

Utvärderingsmaterialet insamlades från samtliga utbildningsanordnare, varav 38 
(97 %) deltog i utvärderingen. Materialet omfattade 1 402 studerande och 8 375 
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yrkesprov. Utvärderingen avsåg även specialstuderande. Materialet omfattade 469 
yrkesprov avlagda av specialstuderande. Vidare ingick i materialet 34 (89 %) yrke-
sprovsplaner och 6 746 yrkesprovsbeskrivningar. Självvärderingar lämnades in av 
38 utbildningsanordnare (100 %) och tre utvärderingsbesök gjordes. 

I yrkesproven fick studerandena flest (56 %) berömliga (B3) betyg. De goda bety-
gen (G2) utgjorde 38 % och de nöjaktiga (N1) 7 %. Bäst behärskar studerandena 
nyckelkompetenser för livslångt lärande (60 % berömliga) och sämst kunskaper 
som ligger till grund för arbetet (totalt 51 % nöjaktiga och goda betyg). De kvinn-
liga studerandena hade bättre betyg än de manliga. Betygen hos finska och svens-
ka studerande låg i stort sett på samma nivå. Det fanns även regionala skillnader. 

Bland specialstuderandena fanns det färre berömliga och fler nöjaktiga betyg än 
bland övriga studerande. Merparten (86 %) av yrkesproven bland specialstuderan-
de genomfördes utan anpassning. Största delen (51 %) av yrkesproven som spe-
cialstuderandena genomförde utan anpassning bedömdes med goda (G2) betyg. 
Andelen berömliga (B3) betyg var 17 % och nöjaktiga (N1) 33 %. 

Särdragen inom hantverks- och konstindustribranschen framträdde vid organise-
ringen av yrkesproven. Enligt resultaten ges arbetslivsperspektivet stor vikt i utbild-
ningen, även om blott en tredjedel av yrkesproven organiserades på arbetsplatser. 

De pedagogiska lösningarna och resurserna konstaterades inte ha något statistiskt 
signifikant samband med inlärningsresultaten, men betygen i yrkesproven är be-
roende av betygsättarna. Utvärderingen visade således att det finns utmaningar 
när det gäller fastställande av kompetenskraven och bedömningskriterierna samt 
tolkning av kompetensen och i anknytning till detta behov av utbildning för ar-
betsplatshandledarna särskilt i fråga om kriteriebaserad bedömning. Utvärderingen 
av kravnivån i yrkesproven visade att 89 % av proven motsvarade kompetenskra-
ven ute i arbetslivet. Skillnader i kvaliteten på yrkesprovsplanerna och i verksam-
heten vid de ansvariga instanserna hos utbildningsanordnarna framkom också. 

Något som särskilt kom fram i utvärderingen var tillförlitligheten i betygsätt-
ningen. Betygsskalan ansågs vara illa differentierad. Även sambandet mellan 
bakgrundsvariabler, såsom processfaktorer, och inlärningsresultat var svagt, vilket 
eventuellt också tyder på problem med tillförlitligheten i bedömningen. 

Utvärderingen visade utvecklingsbehov hos både utbildningsanordnarna och an-
dra enheter som anordnar grundexamensutbildning inom hantverk och konstin-
dustri samt i utbildningsförvaltningen
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ABSTRACT

Frisk, T. & Räisänen, A. 2014. Vocational competence in Vocational Qualificati-
on in Crafts and Design. Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre.
ISBN 978-952-206-263-5 nid.
ISBN 978-952-206-264-2 pdf

This assessment focuses on vocational competence in the upper secondary level 
Vocational Qualification in Crafts and Design. Assessment material was collected 
from vocational skills demonstrations and from supplementary material describing 
arrangement of such demonstrations. The results describe grades awarded for vo-
cational skills demonstrations and activities relating to arrangement of skills de-
monstrations. The assessment focused on students who had started studying to-
wards the vocational qualification in upper secondary vocational education and 
training (VET) in 2010 and on all units providing such VET programmes. Assess-
ment material was collected over the entire duration of the programmes through 
to the end of the 2013 spring term. Information on grades and quantitative data 
on arrangement of vocational skills demonstrations were supplemented with the 
self-assessments of VET providers and audit visits. In addition, the assessment in-
volved analysing the vocational skills demonstration plans and the descriptions 
of skills demonstrations approved by the institutional bodies responsible for de-
monstrations. 

The assessment was planned and carried out by an assessment team made up of 
Ms. Anu Räisänen and Ms. Pirjo Väyrynen, Counsellors of Education, and Ms. 
Tarja Frisk, Senior Adviser and Ms. Paula Kilpeläinen, Senior Adviser. When con-
ducting audits and analysing materials and results the assessment team drew on 
the expertise of teachers working in the field. 

Assessment of learning outcomes in vocational education and training is develop-
ment-oriented by nature, emphasising VET providers’ active involvement and the 
interactive nature of assessment. Materials are collected from the activities of the 
vocational institutions without any uniform nationwide tests. This development-
oriented nature is also reflected in the feedback reports submitted to VET provi-
ders, which providers can use to compare their own results with national results. 
The audited VET providers also received a feedback report on the audit.  

Assessment of learning outcomes was based on vocational skills demonstrations, 
thus focusing on vocational competence. The assessment was based on the crite-
ria specified for education and training in the Qualification Requirements. In ot-
her words, the Qualification Requirements functioned as a key starting point for 
assessment.
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Assessment data was collected from all VET providers, 38 (97%) of which par-
ticipated in the assessment. The data covered 1 402 students and 8 375 skills de-
monstrations. In addition, the assessment involved students who receive special 
support (special needs students). The data covered 469 skills demonstrations per-
formed by special needs students.  The material covered 34 skills demonstration 
plans (89%) and 6 746 descriptions of skills demonstrations. Self-assessment ma-
terials were submitted by 38 providers (100%). The assessment team carried out 
three audits. 

The grade most generally attained by students (56%) for their vocational skills de-
monstration was ’excellent’ (K3); 38 per cent received good grades (H2), while 7 
per cent received satisfactory grades (T1). All students performed best in key life-
long learning skills (60% received excellent grades) and poorest in terms of know-
ledge that forms the basis of the work (51% received satisfactory or good grades). 
Female students received better grades than males. The grades of Finnish-speaking 
and Swedish-speaking students were at the same level in nearly all fields of com-
petence. Some regional differences were also discovered. 

Special needs students had fewer excellent and more satisfactory grades than ot-
her students. The grade most generally attained by special needs students (51 %) 
for their vocational skills demonstrations was ‘good’ (H2); 17 per cent received 
excellent grades (K3), while 33% per cent received satisfactory grades (T1). Most 
of the students’ (86%) skills demonstrations had been performed without using 
individually adjusted objectives. 

The special characteristics relating to the Vocational Qualification in Crafts and 
Design became evident in the arrangement of skills demonstrations. The results 
of the assessment indicate that VET programmes emphasise a workplace-oriented 
approach. Only 32% of the vocational skills demonstrations were arranged at 
workplaces. 

No statistically significant connection was found between pedagogical solutions 
and resources on the one hand and learning outcomes on the other, although the 
grades awarded for vocational skills demonstrations depended on the assessors. 
The assessment thus highlighted challenges in determining the criteria for edu-
cation and training and their assessment, and in interpreting vocational compe-
tencies. The assessment also revealed training needs of workplace instructors, in 
particular in performing criteria-based assessments. The assessment of vocational 
skills demonstrations indicated that 79% of the demonstrations do meet vocatio-
nal requirements. The assessment also revealed differences in the quality of skills 
demonstration plans, as well as in the operations of the institutional body respon-
sible for demonstrations. 
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Other considerations relating to the reliability of assessment also came to the fore 
during the course of assessment. In particular, the poor differentiation capacity of 
the grading scale became evident. To some extent, the weak link between backg-
round variables and learning outcomes may also be indicative of problems with 
the reliability of assessment. 

The assessment highlighted the development needs of both VET providers and 
units providing upper secondary VET in Crafts and Design, on the one hand, and 
educational administration, on the other.
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1 JOHDANTO

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosi-
na 2010–2013. Arvioinnissa analysoitiin sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saa-
vuttaneet tutkintojen perusteissa määritetyt tavoitteet ja miten hyvin osaaminen 
vastaa työelämän tarpeita. Arviointi perustui opetus- ja kulttuuriministeriön hy-
väksymään arviointisuunnitelmaan ja oppimistulosten arvioinneista tekemään 
päätökseen (1/500/2010). Arvioinnissa olivat mukana kaikki koulutuksen järjes-
täjät, jotka järjestivät käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon johtavaa koulu-
tusta ammatillisena peruskoulutuksen tuona ajankohtana. Tieto arvioinnin perus-
taksi on koottu ammattiosaamisen näytöistä1. 

Arvioinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat käsi- ja taideteol-
lisuusalan perustutkintoon johtavan koulutuksen vuonna 2010. Arviointitietoa 
koottiin kolmen vuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen näyt-
töjen arvosanojen lisäksi täydentävästä arviointitiedosta. Sitä varten koottiin kou-
lutuksen järjestäjien itsearvioinnit, toimielinten hyväksymät ammattiosaamisen 
näyttösuunnitelmat ja ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset. Itsearvioinneis-
saan koulutuksen järjestäjät tuottivat sekä määrällistä että laadullista tietoa am-
mattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta, toteutuksesta, resursseista ja kehittämi-
sestä. Lisäksi tehtiin kolme arviointikäyntiä.

Oppimistulosten arviointi tehtiin yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. 
Koulutuksen järjestäjät toimittivat arviointitiedot. Arviointiaineisto koottiin ja 
analysoitiin Opetushallituksessa. Arvioinnin monitahoisuus varmistettiin kutsu-
malla kaksi alan opettajaa mukaan tulosten analysointiin sekä niiden tulkintaan ja 
johtopäätösten tekoon. Asiantuntijat analysoivat ammattiosaamisen näyttöjen ku-
vaukset ja näyttösuunnitelmat rinnakkaisarviointina. Opettajat osallistuivat myös 
arviointikäynteihin. 

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja -menetelmät sekä arviointikysymyk-
set. Oppimistulokset -luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ja 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavat. Erityisopiskelijoiden 
oppimistulokset on analysoitu erikseen, ja ne raportoidaan luvussa 6. Luvuissa 7 
ja 8 analysoidaan ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ja näyttösuunnitelmat. 
Luvussa 9 esitetään koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset. Tuloksia ana-
lysoidaan arviointi- ja johtopäätösluvussa. Lopuksi tehdään tuloksiin perustuvia 
kehittämisehdotuksia. 

1    Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös termiä näyttö. 
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2  OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI KÄSI- 
JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUS- 
TUTKINNOSSA

Oppimistulosten arviointi käynnistyi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa 
syksyllä 2010. Arviointi koski ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviä pe-
rustutkintoja (OKM:n päätös (1/500/2010). Arviointi kohdennettiin kaikkiin tut-
kintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin. Arvioinnissa ovat mukana kaikki opis-
kelijat, jotka aloittivat koulutuksen elokuussa 2010. 

Oppimistulosten arvioinnin taustalla ovat tutkintojen perusteissa määritetyt ta-
voitteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit (Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto 2009). Arviointi kohdistui ammatilliseen osaamiseen. Arviointi pe-
rustui ammattiosaamisen näyttöihin ja siten koulutuksen järjestäjän ja työpaik-
kojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin työtilanteisiin ja työ-
prosesseihin. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä. Järjestä-
jällä on tukenaan monijäseninen ammattiosaamisen näyttöjen toimielin, joka hy-
väksyy ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat, päät-
tää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä valvoo näyttöjen toteuttamista. 
(L 601/ 25 a §.)

Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet ovat tutkinnon perusteiden (Kä-
si- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009) mukaan

•	 työprosessin
•	 työmenetelmien,	-välineiden	ja	materiaalin
•	 työn	perustana	olevan	tiedon	ja
•	 elinikäisen	oppimisen	avaintaitojen	hallinta.

Opiskelijan osaamista arvioidaan asteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä 
K3. Arvosanasta päättävät toimielimen hyväksymät opettajat ja työelämän edus-
tajat yhdessä tai erikseen. Lainsäädännön (A 603/2005, 11 §) avulla on myös var-
mistettu arvioijien osaamisen riittävyys. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat 
tallennetaan tutkinnon osittain ja arviointikohteittain.

Opetushallitus kokosi ammattiosaamisen näyttöjen arvosanatietoja ja muuta nii-
den järjestämiseen liittyvää tietoa koko koulutuksen ajalta. 
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3 ARVIOINTIPROSESSI JA MENETELMÄT

Opetushallitus (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1.5.2014 alkaen) vasta-
si arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, tulosten analysoinnista sekä rapor-
tin laatimisesta. Projektipäällikkönä toimi opetusneuvos Anu Räisänen, ja hänen 
lisäkseen oppimistulosten arvioinnista vastasivat erikoissuunnittelijat Tarja Frisk 
(5/2013 lähtien) ja Paula Kilpeläinen (4/2013 saakka) sekä opetusneuvos Pirjo 
Väyrynen (10/2013 saakka) ja assistentti Ritva Saurio. Arviointiryhmään kutsut-
tiin alan asiantuntijoina osastonjohtaja Taina Kimppa Ikaalisten käsi- ja taidete-
ollisuusoppilaitoksesta ja lehtori Raimo Mäkitalo Koulutuskeskus Salpauksesta. 
He analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset ja osallistuivat arvioin-
tikäynteihin sekä arvioinnin tulosten tulkintaan.

Koulutuksen järjestäjät nimesivät yhteyshenkilöt, kokosivat arviointitiedot ja toi-
mittivat ne Opetushallitukseen. Järjestäjät vastasivat myös omien tietojensa luo-
tettavuudesta. Lisäksi järjestäjien vastuulla on myös käsitellä tuloksia organisaati-
ossaan ja kehittää toimintaansa arviointitulosten pohjalta. 

3.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 1 kuvataan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon oppimistulosten 
arvioinnin rakenne, prosessi, arviointiaineistot ja aikataulu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄÄRÄLLISET 
TUNNUSLUVUT: 
• Näyttöjen arvo- 

sanat (n = 8 375)       
• Opiskelijan 

taustatiedot  
(n = 1 402) 

• Erityisopiske-
lijoiden näytöt 
(n = 469) 

• Koulutuksen 
järjestäjät 
(n = 38) 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 38) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu  

ARVIOINTIKÄYNNIT (n = 3)  

NÄYTTÖSUUNNITELMAT 
(n = 34) 

NÄYTTÖJEN KUVAUKSET  
(n = 6 746) 

 
ARVIOINTI-
RAPORTTI 
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09 

2010–2013 2013 5/2014 

Kuvio 1.  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon oppimistulosten arviointi- 
asetelma 
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Arviointikysymykset olivat:

1.    Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja 
tutkintojen perusteissa määritettyjä ammattitaitovaatimuksia? 

2.    Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttöjen jär-
jestämiseen liittyvän prosessin laatua? 

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

4.    Miten hyvin ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt vastaavat ammattitai-
tovaatimuksia?

5.    Miten elinikäisen oppimisen avaintaidot integroituvat ammattiosaamisen 
näyttöihin, ja miten näitä vaatimuksia koskevaa osaamista arvioidaan nii-
den osana? 

6.    Miten ammattiosaamisen näyttöjä tulisi kehittää niiden laadun varmista-
miseksi ja oppimistulosten parantamiseksi?

3.2 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut 

Opetushallitus kokosi arviointitietoa kaikilta käsi- ja taideteollisuusalan perus-
tutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjil-
tä. Tiedonkeruu kohdistui vuonna 2010 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden 
ammattiosaamisen näyttöihin. Arviointitietoa koottiin kolmen lukuvuoden ajan 
kerran lukuvuodessa erillisellä Excel-pohjaisella lomakkeella. Määrälliset tunnus-
luvut olivat seuraavat: 

1.    Oppilaitoksen numero (Tilastokeskuksen numerointi)
2.    Opiskelija suku- ja kaikki etunimet
3.    Opiskelijan henkilökohtainen tunniste (opiskelijahallintojärjestelmässä käytet-

ty ID)
4.    Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessa (pv.kk.vvvv)
5.    Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pv.kk.vvvv)
6.    Opiskelijan sukupuoli 
7.    Perustutkinto 
8.    Tutkinnon osa 
9.    Tutkinnon osan näytön arvosanat arviointikohteittain (arvosana-asteikko 1–3)
10.  Tutkinnon osan näytön arvosana (arvosana-asteikko 1–3)
11.  Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohta (pv.kk.vvvv)
12.  Näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä
13.  Ammattiosaamisen näyttöpaikka (työpaikka/oppilaitos)
14.  Näyttöpaikka/paikat (organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet)
15.  Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
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16.  Arviointikeskusteluun osallistuneet
17.  Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet
18.  Lomakkeen täyttäjän suku- ja etunimi
19.  Tietojen täyttämisen päivämäärä (pv.kk.vvvv)

Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista2 koottiin pääosin samat tiedot (kohdat 
4, 6, 7, 8 ja 9–19). Lisäksi kerättiin seuraavat tiedot:

1.    Opiskeluryhmä
-    erityisoppilaitoksessa
-    erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa
-    tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa

2.    HOJKS
3.    Mukautetut tavoitteet
4.    Tavoitteiden mukauttamisen tapa
5.    Arvosanan antamisen tapa (numeerinen/numeerinen ja sanallinen/sanallinen)
6.    Sanallisen arvioinnin kuvaus
7.    Opiskelijalle järjestetyt tukitoimet ammattiosaamisen näytössä
8.    Erityisopetuksen syy.

Erityisopiskelijoista ei kysytty opiskelijan nimeä tai henkilötunnistetta.

Täydentävät aineistot 

Itsearvioinnit

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimin-
taansa itsearviointilomakkeen (liite 1) avulla arvioinnin päättövaiheessa vuonna 
2013. Itsearvioinnissa kartoitettiin ammattiosaamisen näyttöjen resursseja, am-
mattiosaamisen näyttöjen järjestämisprosessia ja oppimistulosten laatua. Itsearvi-
ointiaineisto koostui moniportaiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustu-
vasta arvioinnista.

Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat 

Koulutuksen järjestäjät toimittivat Opetushallitukseen toimielinten hyväksymät 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat, jotka asian-
tuntijaopettajat analysoivat arviointivälineellä (liite 2) rinnakkaisarviointina. 

2    Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista käytetään tekstissä myös termiä erityisopiskelija. 
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Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset

Koulutuksen järjestäjät toimittivat arviointiin myös ammattiosaamisen näyttöjen 
kuvaukset sellaisina kun ne ilmaistaan näyttötodistuksissa. Kaksi alan asiantun-
tijaopettajaa analysoi kuvaukset. Arvioinnin tarkoituksena oli analysoida, vastaa-
vatko näyttöjen sisällöt ammattitaitovaatimuksia.  

Arviointikäynnit

Opetushallituksen asiantuntijoista ja alan opettajista koostuva arviointiryhmä teki 
arviointikäynnit kolmeen yksikköön. Käyntikohteet valittiin alueellisuuden, kou-
lutuksen järjestäjän koon ja oppimistuloksista esiin nousseiden havaintojen poh-
jalta. Käyntikohteet olivat 

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Raahen koulutuskuntayhtymä.

3.3  Koulutuksen järjestäjien osallistuminen ja 
aineistojen laajuus

Käsi- ja taideteollisuusalan oppimistulosten arviointiaineiston määrät kuvataan 
taulukossa 1. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa tarjoavia koulutuksen jär-
jestäjiä oli syksyllä 2010 yhteensä 40. Koulutuksen järjestäjien määrä oli niiden 
yhdistymisen vuoksi arvioinnin päättyessä 39. Käsi- ja taideteollisuusalan perus-
tutkinnon oppimistuloksia toimitti 38 koulutuksen järjestäjää, joten kattavuus oli 
97 %. Kahden järjestäjän opetuskieli oli ruotsi.

Taulukko 1.  Arviointiaineisto

Arviointiaineisto n
Koulutuksen järjestäjiä 38
Opiskelijat 1 402
Ammattiosaamisen näytöt 8 375
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt 469
Itsearvioinnit 38
Näyttösuunnitelmat 34
Näytön kuvaukset 6 746
Arviointikäynnit 3
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3.4 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista, opiske-
lijoiden taustatiedoista sekä prosessien laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttö-
jen arvosanat esitetään tutkinnoittain, tutkinnon osittain ja arvioinnin kohteit-
tain. Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan mm. näyttöjen 
suorituspaikat sekä arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. 
Raportti ei sisällä koulutuksen järjestäjien välisiä vertailuja. Muiden kuin erityis-
opiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 5. Erityisopiskelijoiden op-
pimistulokset raportoidaan luvussa 6.

Määrälliset tiedot kuvataan tunnuslukuina: frekvenssit, prosentit, keskiarvot se-
kä moodit, mediaanit ja hajonnat. Arvosanojen eroja erilaisten taustamuuttujien 
(mm. sukupuoli, opetuskieli, koulutuksen järjestäjien sijainti, näyttöpaikka ja ar-
viointiin osallistuneet sekä arvosanasta päättäneet) suhteen analysoidaan tilastolli-
sesti. Testauksessa on käytetty lähinnä riippumattomien otosten t-testiä, yksisuun-
taista varianssianalyysiä ja Pearsonin korrelaatiota. 

Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Sen tarkoituksena 
oli selvittää, miten yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perus-
teiden ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. Arviointiin laadittiin kolmiportai-
nen asteikko ja kriteerit: 1 = helpompi kuin tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, 
3 = vaikeampi kuin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen 
kuvausten analysointitulokset raportoidaan luvussa 7. 

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointisuunnitelmat (näyttösuunnitelmat). Arviointi perustui laadullisiin kri-
teereihin ja kolmiportaiseen arviointiasteikkoon. Näyttösuunnitelmassa arvioitiin 
muun muassa ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen työelämälähtöisyyttä. 
Näyttösuunnitelmien analysoinnin tulokset esitetään luvussa 8. Arviointilomake 
ja kriteerit on liitteenä 2.

Itsearviointiraportit analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. Jär-
jestäjien kuvausten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjal-
ta syntyneen profiilin mukaan. Raportissa keskitytään kuvaamaan oppimistulos-
ten arvioinnin kannalta keskeisiä näkökohtia. Itsearvioinnin tulokset raportoidaan 
luvussa 9. 

Alkuvuodesta 2014 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa nii-
den oppimistuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin. Arviointikäyntikohteiksi vali-
tut koulutuksen järjestäjät saivat lisäksi arviointikäynneistä omat palauteraportit. 
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4 ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS

Arvioinnin luotettavuutta edistettiin kohdistamalla arviointi kaikkiin koulutuk-
sen järjestäjiin, ja 97 % järjestäjistä toimitti tiedot Opetushallitukseen. Myös muu 
aineisto oli hyvin edustava. 

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuutta pyrittiin lisäämään monipuolisella ar-
viointiaineistolla. Arviointiaineistona olivat ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuu-
dessa saamat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat. Niiden mukaan arvosanat 
määräytyvät todistuksiin. Arvosanoihin ei sellaisenaan liity arvioijien tulkintaa. 
Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arvosanoista päättämiseen liittyy kuitenkin 
tulkinnallisuutta ja siten myös arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niis-
sä prosesseissa, joissa tulkinnat ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Sen vuok-
si koottiin ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä prosessitietoja ja niitä hyödyn-
netään luotettavuuden arvioinnissa.

Oppimistulosten arviointi edellyttää muun muassa arvioijasta, arvioinnin kohtee-
na olevasta toimintakokonaisuudesta ja toimintaympäristön vaatimuksista joh-
tuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Resurssien vähäisyyden 
vuoksi rinnakkaisarvioinnit eivät olleet mahdollisia. Sen sijaan arvioijasta johtu-
via eroja analysoitiin vertaamalla arviointikeskusteluun osallistuneiden henkilöi-
den ja siten arviointiryhmän monipuolisuuden yhteyksiä arvosanoihin. Arvioin-
nissa analysoitiin myös näyttöjen kuvaukset ja siten näyttöjen sisällön osuvuus ja 
niiden vastaavuus ammattitaitovaatimuksiin. Kun arvioitiin toimintaympäristön 
vaatimuksiin vastaavuutta, erityistä huomiota kiinnitettiin oppilaitoksissa järjes-
tettyjen näyttöjen ja työpaikoilla järjestettyjen näyttöjen suhteeseen.

Arvioinnissa selvitettiin erilaisten prosessien laatua kuvaavien määrällisten tunnus-
lukujen yhteyksiä opiskelijoiden saamiin arvosanoihin eli oppimistuloksiin. Täl-
laisia tunnuslukuja olivat esimerkiksi opettajien pätevyys ja täydennyskoulutus, 
työpaikkaohjaajien koulutus, opetustuntien ja työssäoppimisen määrä sekä am-
mattiosaamisen näyttöjen organisointi.

Arvioinnin luotettavuutta pyrittiin parantamaan kutsumalla arviointiryhmään ko-
keneita alan opettajia. Asiantuntijoina toimivat opettajat analysoivat rinnakkais-
menetelmän avulla sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt että näyttösuunni-
telmat.

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa myös se, miten koulutuk-
sen järjestäjät kirjaavat näyttöjen arvosanat ja miten ne kootaan tietojärjestelmis-
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tä. Jos tietoja puuttuu tai ne on kirjattu vääriin kohtiin tai lomakkeisiin tai tie-
dot ovat puutteellisia, luotettavuus heikentyy. Luotettavuutta pyrittiin edistämään 
pyytämällä koulutuksen järjestäjää nimeämään oppimistulosten arvioinnin yhte-
yshenkilö. Yhteyshenkilöille järjestettiin perehdytystilaisuus oppimistulosten ar-
vioinnista. Yhteyshenkilöille lähetettiin vuosittain pyynnöt oppimistulosten toi-
mittamisesta.

Tulosten vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta koskevat tulkinnat löytyvät luvus-
ta 10. 
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5 OPPIMISTULOKSET

Oppimistulokset kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvillä 
tunnusluvuilla, arvosanoilla ja niiden vertailuilla taustamuuttujittain. 

5.1 Ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijat suorittivat vuosina 2010–
2013 yhteensä 8 375 ammattiosaamisen näyttöä. Kolmantena vuonna suoritettiin 
eniten näyttöjä (44 %). Toiseksi eniten näyttöjä suoritettiin toisena lukuvuonna 
(38 %). Ensimmäisenä lukuvuotena suoritettiin vajaa viidennes näytöistä (18 %). 
Tieto ajankohdasta puuttui 4 näytöstä (taulukko 2). 

Taulukko 2. Ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä ja ajankohta 

Lukuvuosi n %
2010–2011 1 484 18
2011–2012 3 171 38
2012–2013 3 716 44
Yhteensä 8 371 100

Opiskelijat suorittivat keskimäärin kuusi näyttöä koulutuksensa aikana. Suurin 
osa opiskelijoista suoritti yli kuusi näyttöä (60 %) ja neljännes kolmesta kuuteen 
näyttöä koulutuksensa aikana.

Taulukko 3. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen määrä
 

Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä n % opiskelijoista
1–2 ammattiosaamisen näyttöä 214 15
3–6 ammattiosaamisen näyttöä 350 25
Yli 6 ammattiosaamisen näyttöä 838 60
Yhteensä 1 402 100

Opiskelijat suorittivat ammattiosaamisen näyttöjä 23 tutkinnon osassa (tauluk-
ko 4, myös liite 3). Eniten näyttöjä oli kaikille pakollisissa tutkinnon osissa kult-
tuurilähtöinen valmistaminen ja asiakaslähtöinen valmistaminen. Lisäksi paljon 
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näyttöjä oli tuotteen valmistamisessa ja tuotteen suunnittelussa. Tutkinnon osan 
nimi puuttui 210 ammattiosaamisen näytöstä. 

Taulukko 4.  Ammattiosaamisen näyttöjen määrä tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Laajuus ov n %
Kulttuurilähtöinen valmistaminen 10 1 083 13,3
Asiakaslähtöinen valmistaminen 10 1 049 12,8
Tuotteen valmistaminen 20 921 11,3
Tuotteen suunnittelu 10 819 10,0
Tilaustyön valmistaminen 10 759 9,3
Tuotteen valmistaminen käsityönä 10 679 8,3
Asiakaspalvelu ja myyntityö 10 400 4,9
Tuotekehitys 10 295 3,6
Palvelun toteuttaminen 20 291 3,6
Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 10 278 3,4
Toteuttamisen suunnittelu 10 277 3,4
Sisustustyö 10 272 3,3
Taidekäsityö 10 199 2,4
Stailaus 10 158 1,9
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-10 154 1,9
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 138 1,7
Palvelun tuotteistaminen 10 133 1,6
Ohjaustoiminta 10 103 1,3
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 49 0,6
Yrittäjyys 10 32 0,4
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 28 0,3
Yritystoiminta 10 4 0
Tutkinnon osat ammattitutkinnoista 10 3 0
Tutkinnon osan nimi tuntematon 41 0,5
Kaikki yhteensä 8 165 100

5.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Yli puolet opiskelijoista (56 %) sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettä-
vän. Hyvän arvosanan sai 38 % opiskelijoista. Tyydyttävän arvosanan sai seitse-
män prosenttia opiskelijoista. (Kuvio 2.)

Kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteissa 49 %:sta 60 %:iin. Vä-
hiten kiitettäviä oli työn perustana olevan tiedon hallinnassa (49 %). Opiskelijat 
saivat eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (60 %). 
Hyvien arvosanojen määrä vaihteli 33 %:sta 43 %:iin. Eniten niitä oli työn pe-
rustana olevan tiedon hallinnassa ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidois-
sa. Tyydyttävien arvosanojen määrä vaihteli seitsemästä kahdeksaan prosenttiin. 
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Eniten tyydyttäviä arvosanoja oli työprosessin hallinnassa ja työn perustana ole-
van tiedon hallinnassa.

7

7

8

7

8

38

33

43

40

40

56

60

49

53

52

0 20 40 60 80 100

Tutkinnon osien näyttöjen arvosanat
(n = 8 368)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
(n = 7 997)

Työn perustana olevan tiedon hallinta
(n = 8 107)

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

(n = 8 107)

Työprosessin hallinta
(n = 8 145)

 Tyydyttävä (T1)  Hyvä (H2)  Kiitettävä(K3)

Kuvio 2.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain 
sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma

Opiskelijat saivat kaikissa arviointikohteissa eniten kiitettäviä arvosanoja (tauluk-
ko 5). Arvosanojen keskiarvot olivat tutkinnon osien näyttöjen arvosanoissa ja 
osaamisalueittain lähes samat. Puuttuvien arvosanojen määrä osaamisalueittain 
vaihteli 230:stä 378:aan. 

Taulukko 5.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen tunnusluvut arviointi- 
kohteittain

 

Työ- 
prosessin 

hallinta

Työmene-
telmien, 

 -välineiden 
ja  

materiaalin  
hallinta

Työn  
perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taitojen 
hallinta 

Tutkinnon 
osien  

näyttöjen 
arvosanat 

n 8 145 8 107 8 107 7 997 8 368
Keskiarvo 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Puuttuvia tietoja 230 268 268 378 7

n = näyttöjen lukumäärä, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu
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Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin niitä tutkinnon osia, joissa on ollut eniten 
ammattiosaamisen näyttöjä. 

Kulttuurilähtöinen valmistaminen (10 ov)

Opiskelijoiden yleisin näytön arvosana oli kiitettävä (47 %). Opiskelijat saivat 
kiitettäviä arvosanoja eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (52 %) ja vähi-
ten työn perustana olevan tiedon hallinnassa (43 %). Hyviä arvosanoja oli eniten 
työn perustana olevan tiedon hallinnassa (46 %) ja vähiten elinikäisen oppimisen 
avaintaidoissa (39 %). Eniten tyydyttäviä arvosanoja (11 %) oli työprosessin hal-
linnassa ja vähiten (8 %) elinikäisen oppimisen avaintaidoissa.
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Kuvio 3.  Kulttuurilähtöinen valmistaminen -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat 
(%) arviointikohteittain
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Asiakaslähtöinen valmistaminen (10 ov)

Yli puolet opiskelijoista sai näytöistä kiitettävän arvosanan (58 %). Yli kolmannes 
opiskelijoista sai arvosanan hyvä (36 %). Tyydyttävän arvosanan sai 5 prosenttia 
opiskelijoista. Eniten kiitettäviä arvosanoja oli elinikäisen oppimisen avaintaidois-
sa (60 %). Eniten hyviä arvosanoja oli työn perustana olevan tiedon hallinnassa 
(44 %) ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (33 %). Tyydyttävien ar-
vosanojen osuus eri osaamisalueilla vaihteli kuudesta seitsemään prosenttiin. Eni-
ten tyydyttäviä arvosanoja oli työprosessin hallinnassa. 

5

6

6

6

7

36

33

44

39

39

58

60

50

55

55

0 20 40 60 80 100

Tutkinnon osan näyttöjen arvosanat
(n = 1 049)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
(n = 1 026)

Työn perustana olevan tiedon hallinta
(n = 1 029)

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

(n = 1 030)

Työprosessin hallinta
(n = 1 031)

 Tyydyttävä (T1)  Hyvä (H2)  Kiitettävä (K3)

Kuvio 4.  Asiakaslähtöinen valmistaminen -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat 
(%) arviointikohteittain

Tuotteen valmistaminen (20 ov)

Tutkinnon osan näyttöjen arvosanoista kiitettävien ja hyvien arvosanojen osuu-
det olivat lähes yhtä suuria. Kiitettäviä arvosanoja oli 47 %, ja hyviä arvosano-
ja oli 44 %. Eniten kiitettäviä arvosanoja oli elinikäisen oppimisen avaintaidois-
sa (58 %) ja vähiten työprosessin hallinnassa (44 %). Hyviä arvosanoja oli eniten 
työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa (46 %) ja vähiten elinikäi-
sen oppimisen avaintaidoissa (34 %). Tyydyttäviä arvosanoja oli eniten työpro-
sessin hallinnassa (12 %) ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (8 %).  
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Kuvio 5.  Tuotteen valmistaminen -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat (%) 
arviointikohteittain

Tuotteen suunnittelu (10 ov)

Yleisin näyttöjen arvosana oli kiitettävä (48 %). Kiitettävien arvosanojen osuudet 
vaihtelivat eri arviointikohteissa 43 %:sta 56 %:iin. Eniten kiitettäviä arvosanoja 
oli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja vähiten työn perustana olevan tiedon 
hallinnassa. Hyvien arvosanojen määrä vaihteli 36 %:sta 47 %:iin. Tyydyttävien 
arvosanojen määrä vaihteli 8 %:sta 12 %:iin. Eniten tyydyttäviä arvosanoja oli työ-
prosessin hallinnassa ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. 
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Kuvio 6.  Tuotteen suunnittelu -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat (%) arviointi-
kohteittain 

Tilaustyön valmistaminen (10 ov)

Opiskelijat saivat eniten kiitettäviä arvosanoja (65 %). Kiitettävien arvosanojen 
osuudet eri osaamisalueilla vaihtelivat 57 %:sta 69 %:iin. Eniten kiitettäviä arvo-
sanoja oli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja vähiten työprosessin hallinnas-
sa ja työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Hyviä arvosanoja oli eniten työn 
perustana olevan tiedon hallinnassa (39 %) ja työprosessin hallinnassa (39 %) ja 
vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (29 %). Tyydyttävien arvosanojen 
määrä vaihteli kolmesta viiteen prosenttiin. 
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Kuvio 7.  Tilaustyön valmistaminen -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat (%)  
arviointikohteittain

Tuotteen valmistaminen käsityönä (10 ov)

Opiskelijat saivat eniten kiitettäviä arvosanoja (61 %). Kiitettävien arvosanojen 
määrä eri arviointikohteissa vaihteli 53 %:sta 63 %:iin. Eniten kiitettäviä arvo-
sanoja oli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja vähiten työn perustana olevan 
tiedon hallinnassa. Hyvien arvosanojen määrä vaihteli 33 %:sta 42 %:iin. Hy-
viä arvosanoja oli eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa (42 %) ja vähi-
ten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (33 %). Tyydyttävien arvosanojen määrä 
vaihteli neljästä seitsemään prosenttiin. Tyydyttäviä arvosanoja oli vähiten elin-
ikäisen oppimisen avaintaidoissa ja eniten työprosessin hallinnassa.
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Kuvio 8.  Tuotteen valmistaminen käsityönä -tutkinnon osan arvosanojen jakaumat 
(%) arviointikohteittain

5.3  Koulutuksen järjestäjien väliset erot  
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien välisiä eroja ammattiosaami-
sen näyttöjen arvosanoissa. Aluksi tarkastellaan kaikkien tutkinnon osien arvosa-
nojen eroja, minkä jälkeen tarkasteluun on valittu kaikille pakollisiin tutkinnon 
osiin sisältyvät Asiakaslähtöisen valmistamisen ja Kulttuurilähtöisen valmistami-
sen tutkinnon osat. 

Kuviossa 9 koulutuksen järjestäjät (n = 34) on asetettu kaikkien tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvojen mukaiseen järjestykseen. Korkein keskiarvo 
oli 2,86 ja matalin oli 2,05. Eroa oli siten 0,81 arvosanaa. Koulutuksen järjestä-
jät jaettiin ryhmiin kaikkien ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvojen mukaan. 
Heikoimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiar-
vo oli 2,3. Keskitasoisten järjestäjien keskiarvot olivat 2,36 ja 2,49. Parhaimpaan 
neljännekseen kuuluvan ryhmän keskiarvo oli 2,7.
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Kuvio 9.  Koulutuksen järjestäjät kaikkien tutkinnon osien arvosanojen keskiarvojen 

mukaisessa järjestyksessä 

Koulutuksen järjestäjien keskiarvot vaihtelevat Asiakaslähtöisessä valmistamises-
sa kahdesta kolmeen, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen ero on 1 ar-
vosana (kuvio 10).
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Kuvio 10.  Koulutuksen järjestäjät Asiakaslähtöinen valmistaminen -tutkinnon osan 
näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä
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Kuviossa 11 koulutuksen järjestäjät (n = 32) on asetettu Kulttuurilähtöisen val-
mistamisen arvosanojen keskiarvojen mukaiseen järjestykseen. Korkeimman jär-
jestäjän keskiarvo on 3 ja matalimman 2, joten ääripäitä edustavien järjestäjien 
välinen ero on 1 arvosana. 
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Kuvio 11.  Koulutuksen järjestäjät Kulttuurilähtöinen valmistaminen -tutkinnon osan 
näyttöjen keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä 

5.4  Arvosanat lukuvuoden, sukupuolen, opetus- 
kielen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin 
mukaan

Tämä luku sisältää näyttöjen arvosanojen keskiarvojen vertailut lukuvuoden, su-
kupuolen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan eriteltyinä. Vertailuissa ovat 
mukana kaikki kolmen vuoden aikana suoritetut tutkinnon osien näytöt.

Arvosanat lukuvuoden mukaan

Tutkinnon osien näyttöjen arvosanat paranevat opintojen edetessä lähes kolmel-
la kymmenyksellä. Myös osaamisalueittain arvosanat pääosin paranevat opintojen 
edetessä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan arvosanat ovat lä-
hes samat ensimmäisenä ja kolmantena lukuvuotena. 
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 2010-2011
 (n = 1 484) 2,25 2,50 2,25 2,25 2,25

 2011-2012
 (n = 3 167) 2,36 2,38 2,31 2,49 2,39

 2012-2013
 (n = 3 713) 2,47 2,49 2,47 2,57 2,53
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Kuvio 12.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointi- 
kohteittain sekä tutkinnon osan näyttöjen arvosanojen keskiarvot 
lukuvuoden mukaan

Arvosanat sukupuolen mukaan 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammattiosaamisen näytöistä suurin osa 
(72 %) oli naisten suorittamia. Miesten suorittamia näyttöjä oli 28 %. Tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanat olivat naisilla yli kymmenyksen korkeampia kuin mies-
ten. Samoin kaikilla osaamisalueilla naisten arvosanat olivat korkeammat (kuvio 
13). Suurimmat erot olivat elinikäisen oppimisen avaintaidoissa, työprosessin hal-
linnassa ja työn perustana olevan tiedon hallinnassa3.

3    Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p <0,001). 
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Mies
 (n = 2 375) 2,31 2,38 2,29 2,39 2,38

Nainen
 (n = 5 992) 2,48 2,49 2,46 2,59 2,53
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Kuvio 13.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointi- 
kohteittain sekä tutkinnon osan näyttöjen arvosanojen keskiarvot 
sukupuolen mukaan
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Arvosanat opetuskielen mukaan

Suomenkieliset opiskelijat suorittivat 97 prosenttia ja ruotsinkieliset 3 prosenttia 
ammattiosaamisen näytöistä. Arvosanoissa ei juuri ole opetuskielen mukaisia eroja.
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Suomi
 (n = 8 132) 2,43 2,46 2,41 2,53 2,49

Ruotsi
 (n = 236) 2,43 2,44 2,36 2,53 2,44
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Kuvio 14.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointi- 
kohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo 
opetuskielen mukaan

Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Arvosanojen vertailu tehtiin suuralueiden mukaan. Koulutuksen järjestäjiä oli 
Pohjois-Suomessa 6, Itä-Suomessa 9, Pohjanmaalla 4, lounaisrannikolla 4, Vä-
li-Suomessa 7 ja metropolialueella 4. Tulokset vaihtelevat alueittain. Itä-Suomes-
sa, lounaisrannikolla ja Väli-Suomessa oli keskimäärin muita korkeammat tutkin-
non osien näyttöjen arvosanat. Metropolialueella ja Pohjois-Suomessa oli muita 
matalammat tutkinnon osien näyttöjen arvosanat ja matalimmat arvosanat kai-
killa osaamisalueilla4.  

4    Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p <0,001). 
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 hallinta

 Pohjois-Suomi (n = 1 539) 2,43 2,48 2,34 2,4 2,39
 Itä-Suomi (n = 1 687) 2,55 2,57 2,45 2,51 2,49
 Pohjanmaa (n = 543) 2,47 2,54 2,32 2,45 2,44
 Lounaisrannikko (n = 706) 2,5 2,58 2,44 2,51 2,39
 Väli-Suomi (n = 2 589) 2,53 2,58 2,48 2,48 2,46
 Metropolialue (n = 1 304) 2,4 2,45 2,34 2,4 2,37

Kuvio 15.  Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä  
tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo koulutuksen järjestäjän 
sijainnin mukaan



37

5.5  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointitavat

Tässä luvussa tarkastellaan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon näyttöjen 
suorituspaikkoja ja arviointikäytäntöjä kolmen lukuvuoden ajalta. Luvussa kuva-
taan muun muassa näyttöjen arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet. 
Näyttöjen suorituspaikkoja tarkastellaan myös koulutuksen järjestäjän sijainnin 
mukaan. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka ja suorittaminen 
työssäoppimisen aikana

Opiskelijat suorittivat suurimman osan näytöistä oppilaitoksessa (67 %) (kuvio 
16). Tieto suorituspaikasta puuttui 140 näytöstä. Ammattiosaamisen näytöistä 
kolmasosa (31 %) suoritettiin työssäoppimisen yhteydessä. Liitteeseen 5 on koot-
tu näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain.

32 %

67 %; 

1 %; 

 Työpaikka
 (n = 2 661)

 Oppilaitos
 (n = 5 477)

 Työpaikka ja oppilaitos
 (n = 97)

Kuvio 16. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka
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Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuneet

Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä yli puolet (51 %) ammattiosaamisen näy-
töistä.  Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan arvioimia näyttöjä oli 43 %. 
Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat kaksi prosenttia näytöistä samoin opis-
kelija ja työelämän edustaja. Yhdessä prosentissa näytöistä arviointikeskustelua ei 
pidetty lainkaan. Tiedot puuttuivat 222 ammattiosaamisen näytöstä.

51 %

 2 %

 43 %

 2 %  1 %
 Opiskelija ja opettaja
 (n=4186)

 Opiskelija ja työelämän
 edustaja (n=191)

 Opiskelija, opettaja ja
 työelämän edustaja
 (n=3515)
 Opettaja ja työelämän
 edustaja (n=158)

 Arviointikeskustelua ei
 pidetty (n=103)

Kuvio 17. Arviointikeskusteluun osallistuneet

Eniten työpaikalla suoritettuja näyttöjä arvioivat opiskelija, opettaja ja työelämän 
edustaja (83,4 %). Oppilaitoksissa suoritetuissa näytöistä suurin osa oli opiskeli-
jan ja opettajan yhdessä arvioimia (74 %). Liitteeseen 6 on koottu näyttöjen ar-
viointikeskusteluihin osallistuneet tutkinnon osittain. 



39

Taulukko 6.  Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan 
mukaan

Näyttöpaikka Arviointiin osallistuneet n %
Työpaikka Opiskelija ja opettaja 187 7,2

Opiskelija ja työelämän edustaja 162 6,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 175 83,4
Opettaja ja työelämän edustaja 75 3,0
Arviointikeskustelua ei pidetty 6 0,2
Yhteensä 2 605 100

Oppilaitos Opiskelija ja opettaja 3 941 74,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 29 0,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 1 192 22,3
Opettaja ja työelämän edustaja 82 1,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 91 1,7
Yhteensä 5 335 100

Työpaikka ja 
oppilaitos

Opiskelija ja opettaja 28 29,2
Opiskelija ja työelämän edustaja 67 69,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 1 1,0
Opettaja ja työelämän edustaja 0 0
Yhteensä 96 100

Opettajat päättivät yksin suurimman osan näyttöjen arvosanoista (69 %) (kuvio 
18). Opettajat ja työelämän edustajat päättivät yhdessä kolmasosan (29 %) näyt-
töjen arvosanoista. Työelämän edustaja päätti 2 % näyttöjen arvosanoista. Liittee-
seen 7 on koottu näyttöjen arvosanasta päättäneet tutkinnon osittain.

69 %2 %

29 %
 Opettaja
  (n = 5 631)

 Työelämän edustaja
 (n = 120)

 Opettaja ja työelämän
 edustaja
 (n = 2 361)

Kuvio 18. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet
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Arvosanojen tarkastelua ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointitapojen mukaan

Tässä luvussa analysoidaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteutta-
mis- ja arviointikäytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin. 

Näyttöjen arvosanat olivat silloin hieman korkeampia, kun opiskelija, opettaja ja 
työelämän edustaja tai opiskelija ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä opiske-
lijan näytön5. Silloin kun arviointikeskustelua ei pidetty lainkaan, arvosanat oli-
vat matalimpia (kuvio 19). 
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Kuvio 19.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain 
eri osapuolten arvioimana

5    Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p <0,001). 
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Näyttöjen arvosanat olivat silloin matalampia, kun opettaja päätti niistä yksin6. 
Arvosanat olivat korkeampia silloin, kun työelämän edustaja päätti arvosanasta yk-
sin. Myös silloin, kun opettaja ja työelämän edustaja päättivät arvosanasta yhdessä, 
ne olivat korkeampia kuin opettajan yksin päättämät arvosanat. Työelämän edus-
tajan mukana oleminen näytti siten nostavan näyttöjen arvosanoja. Erot ilmeni-
vät sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanoissa että osaamisalueittain. 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Tutkinnon osien näyttöjen arvosanat

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Työn perustana olevan tiedon hallinta

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

Työprosessin hallinta

 Opettaja
 (n = 5 627)

 Työelämän edustaja
 (n = 120)

 Opettaja ja työelämän edustaja
 (n = 2 360)

Kuvio 20.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain 
arvioinnista päättäneen osapuolen mukaan

Näyttöjen arvosanat erosivat näytön suorituspaikan mukaan. Työpaikoilla suori-
tettujen näyttöjen arvosanat olivat korkeammat kuin oppilaitoksissa suoritetuissa 
tai työpaikoilla ja oppilaitoksissa suoritetuissa näytöissä7. (Kuvio 21.) 

6    Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p <0,001). 
7    Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p <0,001). 
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Kuvio 21.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain 
ammattiosaamisen näytön suorituspaikan mukaan

Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka koulutuksen järjes-
täjän sijainnin mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli sijainnin mukaan eroja. Työ-
paikoilla suoritettuja näyttöjä oli eniten Pohjanmaalla (57 %). Vähiten työpaikal-
la suoritettuja näyttöjä oli metropolialueella (23 %). Oppilaitoksessa suoritettuja 
näyttöjä oli eniten metropolialueella (75 %), lounaisrannikolla (75 %) ja Itä-Suo-
messa (71 %). Vähiten niitä oli Pohjanmaalla (43 %). 
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Kuvio 22.  Ammattiosaamisen näyttöpaikkojen jakautuminen prosentteina 
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestämistä koskevien taustamuuttujien 
yhteydet näyttöjen arvosanoihin

Arvioinnissa koottiin tietoa koulutuksen järjestämisestä. Järjestäjiltä pyydettiin 
tietoja muun muassa lähiopetuksen ja työssäoppimisen sekä pedagogisesti pätevi-
en opettajien ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määristä sekä tietoja opettajien 
osallistumisesta työelämäjaksoille ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi järjestäjät ar-
vioivat näyttöjen toteuttamista.  

Yhteyksien tarkastelua varten koulutuksen järjestäjät luokiteltiin tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvojen mukaan ryhmiin (taulukko 7). Ryhmien ar-
vosanojen keskiarvoja verrattiin järjestäjien pedagogiseen toimintaan ja resursoin-
tiin. Tunnusluvut koottiin järjestäjien itsearvioinneista. Niiden tulokset kuvataan 
tarkemmin luvussa 9. Ryhmien välillä oli eroja pedagogisten tunnuslukujen ja re-
surssien suhteen, mutta yhteydet arvosanoihin olivat pääosin heikot. Seuraavassa 
kuvataan keskeiset tulokset.   

•			 Lähiopetuksen määrä oli kaikissa ryhmissä lähes sama. 

•			 Työssäoppimisen määrä oli kaikissa ryhmissä lähes sama.
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•			 Eniten pedagogisesti päteviä opettajia oli heikoimpaan neljännekseen kuu-
luvassa ryhmässä.

•			 Opettajat osallistuivat työelämäjaksoille eniten heikoimpaan neljännekseen 
kuuluvasta ryhmästä.

•			 Päätoimisten opettajien täydennyskoulutuspäiviä oli eniten keskitasoisten 
järjestäjien ryhmässä.

•			 Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli suurin keskitasoisten järjestäji-
en ryhmässä.

•			 Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus oli lähes sama 
kaikissa ryhmissä.

•			 Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus oli sama kaikissa ryh-
missä.

•			 Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen 
kanssa toteutuivat parhaiten keskitasoisessa ryhmässä.

•			 Laaja-alaisen osaamisen arviointi oli lähes samalla tasolla.

•			 Tavoitelähtöinen ja kriteeriperustainen arviointi toteutui parhaiten mata-
limman neljänneksen ryhmässä.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linja-
ukset toteutuivat lähes yhtä hyvin kaikissa ryhmissä.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen laatu arvioitiin korkeimmaksi keskitasoisten 
järjestäjien ryhmässä.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi arvioitiin korkeimmak-
si keskitasoisessa ryhmässä.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen toteutui lähes yhtä hyvin kor-
keimpaan neljännekseen ja keskitasoisiin järjestäjiin kuuluvissa ryhmissä. 
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Taulukko 7.  Heikoimpaan ja parhaimpaan neljännekseen sekä keskitasoisiin 
kuuluvien koulutuksen järjestäjien pedagogista toimintaa kuvaavat 
keskimääräiset tunnusluvut

Pedagoginen toiminta
Heikoimpaan  

neljännekseen 
kuuluvat  

koulutuksen 
järjestäjät (ka.)  

(n = 8)  

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
(ka.)  

(n = 18)

Parhaimpaan  
neljännekseen 

kuuluva  
koulutuksen 

järjestäjät (ka.) 
(n = 8)

Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin ko. 
tutkinnossa 29 30 29

Työssäoppimisen määrä opintoviikkoina 22 22 20
Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%)  88 86 81
Ammattiopettajien osallistuminen työelämä-
jaksoille (%) viimeisen viiden  vuoden aikana 36 25 23

Päätoimisten ammattiopettajien täydennys- 
koulutuspäivät viiden vuoden aikana keskimäärin 15 18 16

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 
kyseisessä tutkinnossa 11 19 13

Tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikkojen 
saatavuus* 3,8 3,8 4,0

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuus kyseisessä tutkinnossa* 3,6 3,6 3,6

Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 
yhteistyössä työpaikkojen kanssa* 3,8 4,1 4,0

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä 
(toiminnallinen, tiedollinen, sosiaalinen ja  
reflektiivinen osaaminen)*

4,0 3,8 3,8

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi* 4,4 4,1 3,9
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja 
koulutuksen järjestäjän linjaukset (summapiste-
määränn keskiarvo enintään 18 pistettä)

11 12 12

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu (summa-
pistemäärän keskiarvo enintään 48 pistettä) 34,8 36,8 36,2

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja  
arviointi (enintään 6 pistettä) 2,8 3,5 3,3

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 
(enintään 6 pistettä) 3,3 3,5 3,6

* = asteikko 1-5, 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä
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6  ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMIS- 
TULOKSET

Tässä luvussa tarkastellaan erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen ar-
vosanoja ja toteutustapoja sekä niiden vertailuja taustamuuttujittain. 

Ammattiosaamisen näyttöjen määrät

Vuonna 2010 ammatillisessa peruskoulutuksessa oli kulttuurialalla yhteensä 1 063 
erityisopiskelupaikkaa. Niistä 210 oli erityisoppilaitoksen erityisopetusryhmässä, 
60 muussa oppilaitoksessa ja 711 oli ei-erityisopetusryhmässä muussa oppilaitok-
sessa. Erityisopetusryhmästä ei ollut tietoa 82 opiskelijan osalta. Aineisto kerät-
tiin 2010 erityisopetuspaikalla aloittaneista opiskelijoista.

Erityisopiskelijoita koskevia ammattiosaamisen näyttöjen tietoja toimitti 22 kou-
lutuksen järjestäjää, joista yhden opetuskielenä oli ruotsi. 

Erityisopiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana 469 ammattiosaamisen 
näyttöä (taulukko 8). Näytöistä 16 oli suoritettu opetuskieleltään ruotsinkielises-
sä oppilaitoksessa. Erityisopiskelijat suorittivat näyttöjä eniten (61 %) opintojen 
loppuvaiheessa. Toisena vuonna opiskelijat suorittivat 29 prosenttia ammattiosaa-
misen näytöistä ja ensimmäisenä 10 %. 

Ammattiosaamisen näyttöihin osallistuneista erityisopiskelijoista suurin osa oli 
naisia (66 %). Miehiä oli 34 %. Aineisto ei sisällä tietoja opiskelijoiden lukumää-
ristä.

Taulukko 8.  Ammattiosaamisen näyttöjen määrät ja niiden jakautuminen eri luku-
vuosille 

Lukuvuosi n %
Ensimmäinen 47 10
Toinen 138 29
Kolmas 284 61
Yhteensä 469 100

Erityisopiskelijat suorittivat ammattiosaamisen näyttöjä 21 tutkinnon osassa. 
Näyttöjen määrät vaihtelivat tutkinnon osittain (taulukko 9). Opiskelijat suorit-
tivat eniten Tuotteen valmistamisen ja Kulttuurilähtöisen valmistamisen näyttöjä, 
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ja niistä suurin osa suoritettiin toisena lukuvuonna. Kolmanneksi eniten suoritet-
tiin Asiakaslähtöisen valmistamisen näyttöjä, joista suurin osa tehtiin kolmante-
na lukuvuonna.

Taulukko 9.  Erityisopiskelijoiden suorittamat ammattiosaamisen näytöt tutkinnon 
osittain eri lukuvuosina 

Tutkinnon osa Laajuus
ov

Lukuvuosi Yhteensä
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Tuotteen valmistaminen 20 24 25 13 62
Kulttuurilähtöinen valmistaminen 10 6 33 21 60
Asiakaslähtöinen valmistaminen 10 1 11 47 59
Tilaustyon valmistaminen 10 0 12 40 52
Tuotteen suunnittelu 10 10 5 35 50
Tuotteen valmistaminen käsityönä 10 0 9 26 35
Asiakaspalvelu ja myyntityö 10 0 11 14 25
Tuotekehitys 10 0 1 20 21
Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 10 0 4 17 21
Sisustustyö 10 0 5 9 14
Stailaus 10 3 3 5 11
Toteuttamisen suunnittelu 10 2 3 3 8
Taidekäsityö 10 0 1 7 8
Palvelun toteuttaminen 20 1 3 3 7
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 0 0 4 4
Ohjaustoiminta 10 0 2 1 3
Palvelun tuotteistaminen 10 0 1 1 2
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 0 0 1 1
Paikallisesti tarjottavat käsi- ja taideteollisuusalan 
tutkinnon osat

5-10 0 0 1 1

Yrittäjyys 10 0 0 1 1
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon 
osat

0-10 0 0 1 1

Tutkinnon osan tietoa ei käytettävissä 0 9 14 23
Yhteensä 47 138 284 469

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Erityisopiskelijoiden arvosanoja tarkastellaan erikseen mukautettujen tavoitteiden 
ja ei-mukautettujen tavoitteiden suhteen. 

Näytöistä suurin osa (86 %) suoritettiin ilman mukautuksia. Mukautetuin tavoit-
tein suoritettiin 14 % näytöistä. Mukautustieto puuttui 92 näytöstä. Lisäksi nel-
jästä näytöstä ei ollut arvosanatietoja.
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Taulukko 10.  Mukautetuin ja ei-mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen arvo-
sanat

Mukautetut 
tavoitteet

Tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen 
arvosanat

Yhteensä

Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä
n % n % n % n %

Kyllä 5 4,5 22 11,8 24 31,2 51 100
Ei 105 95,5 164 88,2 53 68,8 322 100

Suurin osa ei-mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen arvosanoista oli hy-
viä (51 %). Tyydyttäviä arvosanoja oli 33 % ja kiitettäviä 17 %. Hyvien arvosano-
jen määrä vaihteli 48 %:sta 57 %:iin. Eniten hyviä arvosanoja oli työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin hallinnassa ja vähiten työprosessin hallinnassa. Tyydyttä-
vien arvosanojen osuudet vaihtelivat 23 %:sta 36 %:iin. Eniten tyydyttäviä arvo-
sanoja oli työprosessin hallinnassa ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidois-
sa. Kiitettävien arvosanojen määrä vaihteli 14 %:sta 23 %:iin. Eniten kiitettäviä 
arvosanoja oli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja vähiten työn perustana ole-
van tiedon hallinnassa. 
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Kuvio 23.  Kolmen lukuvuoden aikana suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen 
arvosanat silloin, kun tavoitteita ei ole mukautettu
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Opiskelijoiden tutkinnon osien näyttöjen arvosanat paranivat opintojen edetes-
sä kolmannelle vuodelle. Kaikilla muilla osaamisalueilla paitsi työprosessin hallin-
nassa arvosanat paranivat opintojen edetessä. 

Työ-
prosessin
hallinta

Työmene-
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-välineiden
ja

materiaalin
 hallinta

Työn
perustana

olevan
tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osien

näyttöjen
arvosanat

 I Lukuvuosi
(n = 41) 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

 II Lukuvuosi
(n = 111) 1,7 2,0 1,7 2,0 1,8

 III Lukuvuosi
(n = 163) 1,8 1,9 1,9 2,1 1,9
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Kuvio 24.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain 
erityisopiskelijoilla eri lukuvuosina, kun arvosanoja ei ole mukautettu

Suurin osa mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen arvosanoista oli kiitet-
täviä (47 %), ja lähes yhtä paljon oli hyviä arvosanoja (43 %). Tyydyttäviä arvosa-
noja oli 10 %. Kiitettävien arvosanojen määrä osaamisalueittain vaihteli 43 %:sta 
53 %:iin. Eniten kiitettäviä oli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja vähiten työ-
prosessin hallinnassa ja työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Hyvien arvosa-
nojen osuus vaihteli 33 %:sta 45 %:iin. Eniten hyviä arvosanoja oli työprosessin 
hallinnassa ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Tyydyttävien arvosa-
nojen määrä arviointikohteittain vaihteli 12 %:sta 14 %:iin. 
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Kuvio 25.  Kolmen lukuvuoden aikana mukautetuin tavoittein suoritettujen 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat (%) arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osien näyttöjen arvosanat

Mukautettujen tutkinnon osien näyttöjen arvosanat heikkenivät lähes kolme kym-
menystä ensimmäiseltä lukuvuodelta kolmannelle edetessä. Osaamisalueittain ar-
vosanat paranevat elinikäisen oppimisen avaintaidoissa, työn perustana olevan 
tiedon hallinnassa ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa opin-
tojen edetessä. Työprosessin hallinnan arvosanat heikkenevät yli kolme kymme-
nystä.
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arvosanat

 I Lukuvuosi
(n = 5) 2,60 1,80 2,20 1,80 2,60

 II Lukuvuosi
(n = 8) 2,38 2,50 2,13 2,38 2,38

 III Lukuvuosi
(n = 38) 2,26 2,37 2,34 2,47 2,34
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Kuvio 26.  Mukautetuin tavoittein suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen arvo- 
sanojen keskiarvot arviointikohteittain erityisopiskelijoilla eri lukuvuosina

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin arvosanojen lisäksi myös, millaisilla tukitoimil-
la ja järjestelyillä opiskelijoita on tuettu. Tukitoimia oli järjestetty sekä näyttöihin 
valmistautumisen yhteyteen että näytön suorittamiseen. Koulutuksen järjestäjät 
toivat esiin mm. seuraavia tukitoimia.

Ennen näyttöä oli tuettu mm. seuraavilla tavoilla:

•			 ”Työssäoppimis- ja näyttöpaikka valittiin opiskelijalle sopivaksi.”
•			 ”Näyttöpaikaksi valittiin sosiaalinen yritys, jossa työnjohdolla on osaamis-

ta ja aikaa auttaa erityisopiskelijaa.”
•			 ”Oppimiseen annettiin enemmän aikaa, ja opiskelija sai lisäopetusta ja oh-

jausta.”
•			 ”Laadittiin selkokieliset tehtävät tai kuvalliset ohjeet.”
•			 ”Opettaja kävi useammin työssäoppimispaikalla ennen näyttöä.”
•			 ”Opiskelija harjoitteli näyttöä.”
•			 ”Näytön sisältö kerrattiin ennen näyttöä.”
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Näytön aikana oli tuettu mm. seuraavilla tavoilla:

•			 ”Annettiin lisäohjausta näytön aikana.”
•			 ”Annettiin lisäaikaa näytön suorittamiseen.”
•			 ”Mukana oli henkilökohtainen avustaja, viittomakielen tulkki tai muu tu-

kihenkilö.”
•			 ”Laadittiin opiskelijalle henkilökohtaiset kirjalliset tai kuvalliset tehtävänan-

not.”
•			 ”Työ tauotettiin näyttöprosessin aikana.”
•			 ”Työskentely pienryhmässä tai parin kanssa.”

Mukauttamista ei tarkasteltu tässä aineistossa opetuskielen mukaan, koska aineis-
tossa oli mukana ainoastaan yksi ruotsinkielinen koulutuksen järjestäjä.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS)

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon erityisopiskelijoista 98 %:lle oli laadit-
tu HOJKS ja 2 %:lta se puuttui. Tieto puuttui 57 näytöstä.

98 %

 2 %

 Kyllä
 (n = 402)

 Ei
 (n = 10)

Kuvio 27. HOJKS:n laatiminen
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Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden arvioinnissa oli käytetty pääosin numeerista arviointia           
(83 %). Numeerisena ja sanallisena oli arvioitu 17 % näytöistä. Tieto puuttui 47 
näytöstä.

 83 %

 17 %

 Numeerisena
 (n = 352)

 Numeerisena ja
  sanallisena
 (n = 70)

Kuvio 28. Ammattiosaamisen näytön arvosanan antotapa

Opettaja on päättänyt useimmiten yksin (65 %) erityisopiskelijoiden ammat-
tiosaamisen näytön arvosanoista (kuvio 29). Opettaja ja työelämän edustaja ovat 
yhdessä päättäneet yli kolmanneksen arvosanoista (34 %). Työelämän edustaja oli 
arvioinut yksin vain muutaman näytön. Tieto puuttui 29 näytöstä.
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65 %

1 %

34 % Opettaja
(n = 288)

Työelämän edustaja
(n = 3)

Opettaja ja työelämän
edustaja
 (n = 149)

Kuvio 29. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet henkilöt

Lähes puoleen arviointikeskusteluista (48 %) osallistuivat opiskelija, opettaja ja 
työelämän edustaja yhdessä. Opiskelija ja opettaja olivat läsnä 44 %:ssa arvioin-
tikeskusteluista. Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä 2 % näytöistä. 
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 % näytöistä. Tieto puuttui 29:stä ammattiosaa-
misen näytöstä. 

44 %

5 %

48 %

2 % 1 %

 Opiskelija ja opettaja
 (n = 194)

 Opiskelija ja työelämän
 edustaja
(n = 20)
 Opiskelija, opettaja ja
 työelämän edustaja
 (n = 212)
 Opettaja ja työelämän
 edustaja
(n = 8)
 Arviointikeskustelua ei
 pidetty
 (n = 6)

Kuvio 30. Erityisopiskelijoiden näytön arviointikeskusteluun osallistuneet
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Suurin osa erityisopiskelijoista opiskeli tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatilli-
sessa oppilaitoksessa (74 %) (kuvio 31). Opiskelijoista 13 % opiskeli erityisoppi-
laitoksessa ja 13 % erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa.

 13 %

 13 %

 74 %

 Erityisoppilaitoksessa
 (n = 59)

 Erityisopiskelijoiden
 ryhmässä ammatillisessa
 oppilaitoksessa
 (n = 58)

 Tavallisessa
 opiskelijaryhmässä
 ammatillisessa
 oppilaitoksessa
 (n = 329)

Kuvio 31. Erityisopiskelijoiden opiskelupaikka

Suurin osa ammattiosaamisen näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa. Ammattiosaa-
misen näyttöjen järjestäminen työpaikoilla lisääntyy toiselle ja kolmannelle luku-
vuodelle siirryttäessä. 

Taulukko 11. Ammattiosaamisen näyttöpaikka lukuvuosittain tarkasteltuna

Lukuvuosi Näyttöpaikka
Työpaikka Oppilaitos Työpaikka ja oppilaitos
n % n % n %

Ensimmäinen 0 0 47 15 0 0
Toinen 49 36 80 25 3 60
Kolmas 89 64 193 60 2 40
Yhteensä 138 100 320 100 5 100
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Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syytä selvitettiin Tilastokeskuksen luokittelun pohjalta (taulukko 
12). Syy mainittiin 380 ammattiosaamisen näytön kohdalla. Yleisin syy oli lievä 
kehityksen viivästyminen, ja toiseksi yleisin syy oli kielelliset vaikeudet. Kolman-
neksi yleisin syy oli muu erityisopetusta edellyttävä syy. 

Taulukko 12. Erityisopetuksen syy

Erityisopetukesen syy n %
Lievä kehityksen viivästyminen 122 26,0
Kielelliset vaikeudet 82 17,5
Muu syy, edellyttää erityisopetusta 62 13,2
Hahmottamisen, tarkkaivisuuden ja keskittymisen häiriö 29 6,2
Autismiin ja aspergeriiin liittyvät oppimisvaikeudet 29 6,2
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 22 4,7
Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 14 3,0
Vaikea kehityksen viivästyminen 13 2,8
Kuulovamma 7 1,4
Puuttuvia tietoja 89 19,0
Yhteensä 469 100,0
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7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SISÄLTÖ

Ammattiosaamisen näyttöjen sisältö analysoitiin vertaamalla koulutuksen järjes-
täjien raportoimien ammattiosaamisen näyttöjen kuvausten ja ammattitaitovaati-
musten vastaavuutta. Kuvaukset olivat niitä, mitä koulutuksen järjestäjät kirjaavat 
ammattiosaamisen näytöistä näyttötodistukseen. Kaksi käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinnon asiantuntijaopettajaa analysoi tulokset rinnakkaisarviointina. Tau-
lukossa 13 kuvatut tulokset perustuvat opettajien toisistaan riippumattoman ar-
vioinnin keskiarvoon. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksia oli yhteensä 6 746. Tulosten mukaan       
89 % ammattiosaamisen näytöistä vastasi ammattitaitovaatimuksia.   

Taulukko 13.  Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimusten vastaavus asiantuntijaopettajien arvioimana

Arviointi n %
Helppo: alittaa ammattitaitovaatimukset 739 10,6
Sopiva: vastaa ammattitaitovaatimuksia 5 979 89,0
Vaikea: ylittää ammattitaitovaatimukset 28 0,4
Yhteensä 6 746 100,0

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammatti-
taitovaatimukset:

 Liimapuulevyn ja liitoksen valmistaminen (Tuotteen valmistaminen)
 Kirjahyllyn kasaus ja esillepano myymälään (Tuotteen valmistaminen käsi-
työnä)
 Trukkihaarukan valmistaminen piirustusten mukaan (Tuotekehitys)
 Suunnitelma hyllyjen sijoituksesta kirjaston tarpeisiin (Tuotekehitys).

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammatti-
taitovaatimuksia:

 Teräksisen kulmatuen valmistaminen työpiirustusten mukaan sekä takonaulo-
jen ja haan valmistus (Tuotteen valmistaminen)
 Kokonaisvaltainen asiakaspalvelutilanne ja vastuullinen toiminta vaatetusliik-
keen toimintaympäristössä (Asiakaspalvelu ja myyntityö)
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 Opiskelija suunnittelee ja valmistaa sisustustuotteita oppimispajaan (Taidekä-
sityö)
 Neulahuovutetun taulun suunnittelu ja toteutus sekä neulehuivin valmistus 
(Tilaustyön valmistaminen)
 Vierashuoneen muuttaminen lastenhuoneeksi (Tuotteen valmistaminen)
 Saunan remontointi (Tuotteen valmistaminen)
 Lasivalaisimen suunnittelu ja valmistus (Tilaustyön valmistaminen).

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin ylittävän tutkinnon perusteiden ammatti-
taitovaatimukset:

 Asiakkaan stailaus: vartalo-, tyyli- ja värianalyysi (Stailaus)
 Messujen puutarha -teeman mukaisen mallipuutarha-alueen viherrakentami-
nen suunnitelman mukaan, luonnonkivimuurin ja liuskekivetyksen teko, vesi-
aiheen ja istutusten teko (Tilaustyön valmistaminen).
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8  AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ- 
SUUNNITELMAT

Arvioinnissa oli käytettävissä 34 käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon koulu-
tuksen järjestäjän toimielimen hyväksymät näyttösuunnitelmat. Kaksi alan opet-
tajaa arvioi näyttösuunnitelmat riippumattomana rinnakkaisarviointina. Opet-
tajat arvioivat näyttösuunnitelmat kolmiportaisella arviointivälineellä. (Liite 2.) 
Tulokset kuvataan arviointikohteittain asiantuntijoiden arviointien keskiarvoina 
taulukossa 14.

Taulukko 14. Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmien arviointi

Arviointikohde Asteikko

1 1,5 2 2,5 3 Ka. Keski- 
hajonta n

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman 
ja hyväksyttänyt sen toimielimellä

2 17 3 1 11 2 0,73 34

Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon 
osittain  - - - 5 29 2,9 0,18 34

Näyttösuunnitelmassa on määritetty tutkinnon 
osittain, kuka/ketkä näytön arvioivat 5 - 9 8 12 2,3 0,68 34

Näyttösuunnitelmassa on määritetty tutkinnon 
osittain, missä näytöt toteutetaan 1 - 10 4 19 2,6 0,53 34

Näyttösuunnitelmassa on määritetty, miten 
näytöt annetaan (yksi/useampi tutkinnon osa 
kerralla, osina)   

- - 9 4 21 2,7 0,44 34

Näyttösuunnitelmassa on määritetty, mikä 
painoarvo näytöllä on ko. tutkinnon osan 
arvioinnissa

21 6 7 - - 1,3 0,41 34

Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita - - - 3 28 2,9 0,19 34
Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen eri osa-alueet 5 2 3 19 5 2,3 0,63 34

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammatti-
taitoa täydentävät tutkinnon osat 20 - 11 2 1 1,5 0,60 34

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
työelämän kanssa 30 2 1 1 1,1 0,32 34

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen - 1 6 27 2,4 0,25 34

Asteikko: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin

Koulutuksen järjestäjät olivat parhaiten onnistuneet näyttösuunnitelmien laatimi-
sessa tutkinnon osittain, näyttösuunnitelmien vastaavuudessa tutkinnon perustei-
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siin sekä siinä, että näyttösuunnitelmassa on määritelty, miten näytöt annetaan 
(yksi/useampi/tutkinnon osa kerralla/osina). Heikoimmat osa-alueet olivat näyt-
tösuunnitelman laadinta työelämän kanssa yhteistyössä, näyttösuunnitelmassa on 
määritelty näytön painoarvo sekä siinä, että näyttösuunnitelmassa on huomioitu 
ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat.

Ulkopuoliset arvioijat tekivät seuraavia havaintoja ammattiosaamisen näyttösuun-
nitelmista:

•			 Näyttösuunnitelmien laatu vaihteli paljon. 
•			 Näyttösuunnitelmat noudattivat pääosin tutkinnon perusteita.
•			 Näyttösuunnitelmat olivat joustavia.
•			 Joissakin suunnitelmissa teksti oli lähellä tutkinnon perusteita ja lähes sen 

kopio, ja työelämän osuus puuttui kokonaan.
•			 Osa suunnitelmista oli melko hajanaisia. Niistä puuttui kokonaisuuden ku-

vaus, esimerkiksi taulukko, matriisi, sisällysluettelo tms., jonka avulla olisi 
saanut näytöistä kokonaiskäsityksen. Tiiviit taulukot olivat arvioijien mie-
lestä helpommin hahmotettavissa kuin laajat tekstipohjaiset suunnitelmat.

•			 Toimielimen rooli ei tullut kaikissa näyttösuunnitelmissa esiin.
•			 Osa näyttösuunnitelmista oli laadittu opetussuunnitelman sisään, ja niitä on 

vaikea hahmottaa ja päivittäminen on käytännössä hankalaa.
•			 Näyttösuunnitelmia ei ollut useinkaan laadittu yhteistyössä työelämän kans-

sa.
•			 Näyttösuunnitelmissa ei ollut määritelty, miten se vaikuttaa tutkinnon osan 

arvosanaan eli mikä näiden suhde on.
•			 Silloin kun useampia tutkinnonosia oli yhdistetty samaan näyttöön, oli 

myös oppilaitoksessa suoritettaviin näyttöihin helpompi saada työelämän 
edustaja mukaan. 
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9  AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA  
OPPIMISTULOSTEN LAATU KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJIEN ITSENSÄ ARVIOIMANA

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnus-
lukujen, arviointipisteiden ja arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan (lii-
te 1). Arviointi kohdistettiin pedagogisen toiminnan laatuun ja siihen kuuluvana 
erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja opiskelijan arviointiin.

9.1 Kokonaisarviointi

Itsearviointiaineiston toimittivat kaikki arviointiin osallistuneet 38 koulutuksen 
järjestäjää. Tulokset kuvataan kuviona, taulukoina ja sanallisesti. 

Kuviossa 32 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toimin-
nan laatutaso koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana.
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Kuvio 32.  Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen laatu koulutuksen järjestäjien 
itsensä arvioimana (n = 38)

Laatutason kokonaisarviointiin koottiin itsearvioinneista 13 arviointikohtaa sum-
mamuuttujiksi. Asteikko kuvaa koulutuksen järjestäjien kehitystasoa. Arviointias-
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teikko: puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, alkava (1–2 pistettä) = 
suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, kehittyvä (3–4 pistettä) = toimin-
ta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, edisty-
nyt (5–6 pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, 
kehittämissuuntautuneisuus mukana toiminnassa. Koulutuksen järjestäjäkohtai-
nen enimmäispistemäärä voi olla 78 pistettä. 

Koulutuksen järjestäjien arviointien keskiarvo oli 54,8 pistettä. Pisteet vaihtelivat 
37,5:stä 71,5:een. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon koulutuksen järjes-
täjien laatutasossa oli siten eroja. 

Koulutuksen järjestäjät kuvasivat itsearvioinneissaan pedagogiseen toimintaan ja 
ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä määrällisiä perustietoja, jotka kuvataan tau-
lukossa 15. 

Taulukko 15.  Pedagogiseen toimintaan liittyviä määrällisiä tunnuslukuja

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä  
keskimäärin 33 29,7 30 28 1,6 27 32

Työssäoppimisen määrä opintoviik-
koina 36 22,7 20 20 6,2 20 50

Opettajien viikkotuntimäärä työssä-
oppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen ohjaukseen keskimäärin 

34 2,26 2 2 1,1 1 5

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 38 83,4 93,7 100 23,5 0 100

Ammattiopettajien osallistuminen 
työelämäjaksoille (%) 38 27,7 20 0 27,9 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien 
täydennyskoulutuspäivät viiden  
vuoden aikana keskimäärin

37 16,9 18 20 11,6 2 45

Koulutettujen työpaikkaohjaajien 
osuus  (%) 34 16,3 10 10 16,6 0 70

Tavoitteiden mukaisten työssä- 
oppimispaikkojen saatavuus  
(asteikko 1–5)

38 3,84 4 4 0,7 2 5

Tavoitteiden mukaisten näyttö- 
paikkojen saatavuus (asteikko 1–5) 38 3,66 4 4 0,7 2 5

Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen 
ja  arviointi yhteistyössä työpaikkojen 
kanssa (asteikko 1–5)

38 4,03 4 4 0,7 2 5

Laaja-alaisen osaamisen arviointi 
näytöissä (asteikko 1–5) 38 3,82 4 4 0,7 2 5

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen 
arviointi (asteikko 1–5) 38 4,11 4 4 0,7 2 5

(1 = alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 2 = 25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 3 = 50–75 % opiske-
lijaryhmän tuntimäärästä, 4 = yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä)
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Koulutuksen järjestäjien toimittamista määrällisistä tunnusluvuista kävi ilmi seu-
raavia asioita: 

•			 Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 29,7 tuntia, eikä siinä ole 
suuria koulutuksen järjestäjien välisiä eroja.

•			 Työssäoppimisen määrä vaihtelee keskimäärin 22,7 opintoviikkoa, joskin 
sen määrä vaihtelee 20:stä 50:een opintoviikkoon. Neljä koulutuksen jär-
jestäjää ilmoitti työssäoppimisen vaihtelevan opiskelijan tarpeiden mukaan. 
Kaksi järjestäjää ilmoitti työssäoppimisen enimmäismääräksi 40 tai 50 opin-
toviikkoa. 

•			 Suurin osa ammattiopettajista oli pedagogisesti päteviä. Joukossa on yksittäi-
nen koulutuksen järjestäjä, joilla ei ole yhtään pedagogisesti pätevää opetta-
jaa. Sen sijaan 32 %:lla vastaajista kaikki opettajat ovat pedagogisesti päteviä. 

•			 Yli neljännes ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksolle. Parhaim-
millaan järjestäjän kaikki opettajat olivat osallistuneet työelämäjaksolle vii-
meisen viiden vuoden aikana ja heikoimmillaan ei kukaan. Koulutuksen 
järjestäjistä 9 ilmoitti, ettei yksikään alan opettajista ole ollut työelämäjak-
solla viimeisen viiden vuoden aikana. Sen sijaan 10 järjestäjää ilmoitti, että 
vähintään 50 % opettajista on osallistunut työelämäjaksolle.  

•			 Opettajien täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 16,9 päivää. Täyden-
nyskoulutuspäivien määrä vaihtelee kahdesta 45 päivään. Viidessä yksikös-
sä opettajilla oli ollut täydennyskoulutusta alle 5 koulutuspäivää viiden vuo-
den aikana. Vastaavasti 12 yksikössä opettajilla on ollut keskimäärin 5–10 
täydennyskoulutuspäivää ja 18 yksikössä yli 20 täydennyskoulutuspäivää 
viiden vuoden aikana. 

•			 Keskimäärin työpaikkaohjaajista 16,3 % oli koulutettuja, joskin koulutettu-
jen työpaikkaohjaajien osuus vaihtelee 0–70 %. Kahdella koulutuksen järjes-
täjällä yli 40 % työpaikkaohjaajista oli koulutettuja, kun vastaavasti kahdel-
la järjestäjällä ei yksikään työpaikkaohjaajista ollut koulutettu. Yhdelläkään 
järjestäjistä kaikki työpaikkaohjaajat eivät olleet koulutettuja.

•			 Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus oli hyvä. Myös 
tavoitteiden mukaisten ammattiosaamisen näyttöpaikkojen saatavuus oli hy-
vä. Vähintään hyvällä tasolla se oli 24:llä järjestäjällä. 

•			 Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä laaja-alaisen osaami-
sen arviointi ja tavoitelähtöinen ja kriteeriperustainen arviointi onnistuvat 
keskimäärin hyvin. 
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Opettajien viikkotuntimäärät työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen oh-
jaukseen vaihtelevat järjestäjittäin melko paljon (taulukko 16). Suurin osa koulu-
tuksen järjestäjistä (38 %) kohdisti työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaukseen 25–
49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Toiseksi eniten ohjaukseen kohdistettiin 
alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä (26 %). Suurin osa koulutuksen järjes-
täjistä (64 %) on kohdistanut siten työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaamiseen al-
le 50 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Koulutuksen järjestäjistä 24 % kohdis-
ti ohjauksen 50–75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Koulutuksen järjestäjistä 
12 % kohdisti yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä työssäoppimisen ja näyt-
töjen ohjaukseen.

Taulukko 16.  Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen ohjauksessa

Opettajien resurssi työssäoppimiseen ja ammattiosaami-
sen näyttöjen ohjaukseen

n %

Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 9 26
25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 13 38
50–75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 8 24
Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 4 12
Yhteensä 34 100

9.2  Vastaavuus ammattiosaamisen näyttöjen laatu-
vaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjien laadullisten kuvausten pohjalta nousi esiin seuraavia nä-
kökohtia:

Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
paikkojen saatavuus

•			 Alan työssäoppimispaikat olivat pääosin pienyrityksissä, ja niissä oli usein 
rajalliset mahdollisuudet ottaa työssäoppijoita. Pienyritysten tuotanto oli 
usein myös eriytynyttä, minkä vuoksi osa tutkinnon osista on hankalaa ar-
vioida työpaikalla. Pienyrittäjien voi olla usein vaikea irrottautua yritystoi-
minnasta ohjaajaksi tai arvioijaksi.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus työpaikoilla työssäoppimisen yhtey-
dessä onnistui melko hyvin, mutta osa koulutuksen järjestäjistä järjestää tai 
täydentää suurelta osin ammattiosaamisen näyttöjä oppilaitoksessa.

•			 Työssäoppimispaikkoja ja ammattiosaamisen näytön suorituspaikkoja oli 
pääosin hyvin saatavilla. Saatavuus vaihteli jonkin verran koulutusohjelman/
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alan/suuntautumisalan mukaan. Osa koulutuksen järjestäjistä koki vaikeak-
si tekstiili- ja vaatetusalan työssäoppimispaikkojen saatavuuden. Opettajien 
hyvät työelämäsuhteet edistivät työssäoppimispaikkojen saatavuutta. 

•			 Parhaimmat mahdollisuudet tavoitteiden mukaisten näyttöjen suorituspaik-
kojen saamiseen oli sellaisilla koulutuksen järjestäjillä, joilla oli vakiintuneet 
suhteet työpaikkoihin. 

•			 Kaikki työssäoppimispaikat eivät soveltuneet ammattiosaamisen näyttöjen 
ympäristöksi, ja sen vuoksi osa näytöistä suoritettiin oppilaitosympäristössä. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 
yhteistyössä työpaikkojen kanssa

•			 Työpaikkaohjaajista pieni osa oli koulutettuja, joskin työpaikkaohjaajien 
kouluttaminen ja perehdyttäminen vaihtelivat. Tarve työpaikkaohjaajien pe-
rehdyttämiseen ja koulutukseen koettiin kuitenkin suureksi. Useimmiten 
opettajat perehdyttivät työpaikkojen henkilöstöä työssäoppimiseen liittyvi-
en työpaikkakäyntien yhteydessä. 

•			 Arviointikriteerit koettiin työpaikoilla vaikeiksi. Työpaikkaohjaajat tarvit-
sevat ohjausta ymmärtääkseen paremmin arviointikriteereitä ja pystyäkseen 
soveltamaan niitä. 

Osaamisen arviointi ja kriteeriperustainen arviointi

•			 Arvioinnin kriteeriperustaisuudessa oli suuria työpaikkojen välisiä eroja. 
Kriteeriperustaisuus toteutui parhaiten silloin, kun arviointikeskustelussa 
ja arvioinnin suunnittelussa olivat mukana opettaja, työpaikkaohjaaja ja 
opiskelija. 

•			 Vaikka kriteeriperusteista arviointia käytettiin opiskelijan arvioinnin perus-
tana, kriteereitä jouduttiin soveltamaan työssäoppimispaikan ja sen tarjo-
amien mahdollisuuksien mukaan. 

•			 Toiminnan sekä taiteellisen ja visuaalisuuden taustalla olevan teoreettisen 
osaamisen arviointia pidettiin vaikeana. Osaamisen esille tuleminen vaatii 
usein pitkäkestoisia ammattiosaamisen näyttöjä, mutta niihin ei usein ole 
mahdollisuutta.
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9.3 Arviointi teemoittain

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearviointien tuloksia arvioin-
tilomakkeen (liite 1) teemojen mukaan. Arviointi koostui sekä asteikkokysymyk-
sistä että avoimista sanallisista kuvauksista. Teemakohtaisista tuloksista esitetään 
aluksi koulutuksen järjestäjien arviointien tunnusluvut ja tämän jälkeen arvioin-
tiryhmän tulkinnat koulutuksen järjestäjien kuvauksista.  

Arvioinnin kohteena olevat teemat:

Teema I      Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen 
järjestäjän linjaukset

Teema II    Ammattiosaamisen näyttöjen laatu
Teema III  Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi
Teema IV  Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 
Teema V    Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Arviointiasteikko teemoissa I–V on seuraava: Puuttuva (0 pistettä) = ei aloitet-
tuja toimenpiteitä, Alkava (1–2 pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toi-
menpiteitä, Kehittyvä (3–4 pistettä) = toiminta muotoutumassa järjestelmäl-
liseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, Edistynyt (5–6 pistettä) = toiminta 
vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautuneisuus 
mukana toiminnassa. 

Teema I   Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja 
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Suunnittelu 38 4,2 4 4 0,74 3 5,5

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa hyvin ammattiosaamisen näyttö-
jen suunnittelussa. Näyttöjen suunnittelun yleistaso oli kehittyvä (ka. 4,2). Kou-
lutuksen järjestäjät nostivat esiin seuraavia asioita. 

•			 Monilla koulutuksen järjestäjillä on erittäin systemaattiset ja kokonaisvaltai-
set sekä vakiintuneet opetussuunnitelmiin, opiskelijan arviointiin ja ammat-
tiosaamisen näyttöihin liittyvät suunnittelukäytännöt, jotka ohjaavat myös 
käytännön toteuttamista ja jatkuvaa kehittämistä ja varmistavat pedagogi-
sen toiminnan laadun. Suunnitelmia myös päivitetään jatkuvasti.
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•			 Koulutuksen järjestäjien suunnittelukäytännöt vaihtelevat paljon.  

•			 Työpaikkojen osallistuminen suunnitteluun vaihtelee. Työpaikat osallistu-
vat aktiivisesti joidenkin koulutuksen järjestäjien mukaan opetussuunni-
telmien, opiskelijan arvioinnin tai työssäoppimisen suunnitteluun. Lisäk-
si työpaikkaohjaajien rooli ja osallisuus korostuvat näyttösuunnitelmien ja 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa.

•			 Melko monet järjestäjistä toivat esiin opiskelijoiden vähäisen osallistumisen 
opetussuunnitelmatyöhön. Tarve opiskelijoiden palautteiden hyödyntämi-
seen ja opiskelijoiden osallistumiseen suunnitteluprosesseihin tunnistettiin.

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä nosti esiin toimielimen aktiivisen roolin ja 
merkityksen suunnittelussa. Osassa kuvauksista ei ollut mitään mainintaa 
toimielimen roolista ja tehtävistä ammattiosaamisen näyttösuunnitelmien 
käsittelyssä. Jotkut järjestäjistä korostivat toimielimeltä saadun palautteen 
merkitystä opetussuunnitelmien kehittämisen kannalta. 

•			 Opiskelijoiden ja työpaikkojen osallistumista opetussuunnitelmatyöhön ja 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun on tarpeen lisätä. Opetussuun-
nitelmatyön ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluvalmiuksiin on tar-
peen kiinnittää huomiota. 

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan 
johtaminen
 

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Johtaminen 38 3,9 4 4 1,07 1,5 5,5

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät arvioivat pedagogisen toiminnan johtamisen keskimäärin 
kehittyvälle tasolle (ka. 3,9). Koulutuksen järjestäjien taso vaihteli alkavasta edis-
tyneeseen. Laadullisista kuvauksista nousi esiin seuraavia asioita:

Koulutuksen järjestäjän linjaukset

•			 Monilla koulutuksen järjestäjillä oli yhteiset linjaukset ja pedagoginen stra-
tegia, tai niitä oltiin laatimassa. Linjaukset liittyivät opetussuunnitelmiin, 
opiskelijan arviointiin, ammattiosaamisen näyttöihin, työpaikkaohjaajien 
koulutukseen, opettajien työelämäjaksoihin ja resursseihin. Linjauksia oli 
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tehty opetussuunnitelman yhteiseen osaan ja sen liitteisiin tai toimintaoh-
jeisiin. 

•			 Monet järjestäjät toivat esiin, että linjaukset on tehty ja tehdään opetussuun-
nitelmien laadinnan yhteydessä. Osa järjestäjistä oli vahvistanut useaa vuot-
ta koskevan pedagogisen ohjelman ja osa laatinut pedagogiset toimintaoh-
jeet toiminnan ohjenuoraksi. 

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta pidettiin kirjavana silloin, kun lin-
jaukset puuttuvat tai ne ovat kesken. 

Opettajien työelämäosaamisen varmistaminen

•			 Useat koulutuksen järjestäjät pitivät tärkeänä opettajien työelämäjaksojen 
turvaamista. Aineistosta nousi esiin tarve linjausten selkeyttämiseen opet-
tajien työelämäjaksojen turvaamiseksi.  

Pedagoginen johtaminen

•			 Koulutuksen järjestäjät toivat esiin monia pedagogisen johtamisen organi-
sointitapoja. Jotkut järjestäjistä olivat perustaneet pedagogisia johto-, ohjaus- 
tai kehittämisryhmiä, jotka laativat yhteisiä linjauksia, johtavat pedagogisia 
kehittämishankkeita, seuraavat tuloksia ja huolehtivat pedagogisten linjaus-
ten leviämisestä ja käyttöön otosta. Yksi koulutuksen järjestäjä kertoi otta-
neensa käyttöön pedagogisia kehittäjiä, jotka levittävät linjauksia eri aloil-
le. Niiden merkitystä pidettiin tärkeänä. Pedagoginen johtaminen oli usein 
nimetty sovitulle henkilölle, esimerkiksi apulaisrehtorille tai kehittämisestä 
vastaavalle koulutusjohtajalle. Johtamisessa käytettiin tukena yhteisiä ohjei-
ta, jotka ovat sähköisessä muodossa.

•			 Yksi koulutuksen järjestäjä kertoi perustaneensa pedagogisen toiminnan tu-
eksi myös kehityspsykologien virkoja, jotka kehittävät uusia pedagogisia mal-
leja ja käytänteitä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 

•			 Monet koulutuksen järjestäjät pitivät tärkeinä linjausten käsittelyä entistä 
enemmän yhdessä opettajien kanssa, ja heidän mielestään sitä tulisi lisätä. 

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen resursointi

•			 Yksi keskeisimmistä koulutuksen järjestäjien linjauksista liittyi resursseihin, 
erityisesti opettajien opetustunteihin. Jotkut toivat esiin sen, että opettajien 
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resursseja opiskelijoiden ohjaukseen ja siten työpaikalla käynteihin ja opiske-
lijoiden ammattiosaamisen näyttöihin liittyvään ohjaukseen oli vähennetty. 

•			 Monet koulutuksen järjestäjistä pitivät työssäoppimisen ohjauksen ja am-
mattiosaamisen näyttöjen resursointia liian vähäisenä. Resursointia oli vah-
vistettu usein hankerahoituksella. Osa koulutuksen järjestäjistä nosti esiin 
sen, että voimavaroja tulisi enemmän kohdistaa oppilaitoksen, opiskelijoi-
den ja työelämän välisen yhteistyön vahvistamiseen. 

Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmistaminen

•			 Työpaikkaohjaajien koulutustarve on jatkuva. Erityisesti on tarvetta paran-
taa työpaikkaohjaajien arviointiosaamista. Käsi- ja taideteollisuusalan perus-
tutkinnossa on pienten työpaikkojen vuoksi tarpeen kehittää koulutusmuo-
toja siten, että yrittäjät voivat irrottautua työstään ja osallistua siihen. Osa 
koulutuksen järjestäjistä oli kouluttanut työpaikkaohjaajia opettajan työs-
säoppimiskäyntien yhteydessä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammatti- 
osaamisen näyttöjen järjestämisessä

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielin 38 3,5 3,5 5 1,41 1 6

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjien onnistuminen ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen 
toiminnassa ja roolissa vaihteli alkavasta edistyneeseen. Yksiköiden väliset erot oli-
vat suuret. Keskimäärin toimielimen rooli oli kehittyvällä tasolla (ka. 3,5). Toimi-
elimen rooli näyttöjen järjestämisessä oli yksi matalimmaksi arvioiduista toimin-
noista. Laadullisissa kuvauksissa nousi esiin seuraavia asioita:

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen kokoonpano, toiminta ja aktii-
visuus vaihtelevat paljon koulutuksen järjestäjien välillä. Suurin osa toimi-
elimistä oli monialaisia, joilla oli vastuullaan kaikki koulutuksen järjestäjän 
koulutusalat ja tutkinnot. 

  
•			 Suuri osa ammattiosaamisen näyttöjen toimielimistä keskittyy lakisäätei-

siin tehtäviin ja erityisesti ammattiosaamisen näyttösuunnitelmien käsitte-
lyyn ja hyväksyntään. Osa toimielimistä käsittelee myös työssäoppimispaik-
kojen saatavuuteen ja soveltuvuuteen sekä työpaikkaohjaajien koulutukseen 
ja rooliin liittyviä asioita. Jotkut toimielimet jalkautuvat myös käytäntöön 
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seuraamalla näyttöjen toteutumista käytännössä. Osa toimielimistä on ene-
nevästi myös seurannut ammattiosaamisen näyttöjen toteutumista seuran-
ta-, palaute- ja arviointitietojen avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen seu-
ranta nähtiin keskeiseksi kehittämiskohteeksi. 

•			 Joissakin yksiköissä toimielimen rooli nähtiin etäisenä ja näkymättömänä 
yksittäisen alan ja oppilaitoksen sisällä kuten myös työelämäyhteistyön kan-
nalta. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli nähtiin myös meka-
nistisena ja muodollisena, ja se painottui lähinnä todistusten allekirjoittajan 
rooliin. Osa vastaajista toi esiin, että toimielimen rooli voisi olla analyytti-
sempi ja kehittämissuuntautuneempi.

•			 Toimielinten perehdytys toteutui osalla koulutuksen järjestäjistä hyvin. Toi-
mielimille on myös sitä varten suunnattu koulutusta. 

Teema II   Ammattiosaamisen näyttöjen laatu

Ammattiosaamisen näyttöjen laatutaso oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Pe-
dagogisten toimintojen keskiarvo vaihtelee 4,3:sta 4,9:ään, joten laatutaso vaihte-
li kehittyvästä edistyneeseen. Korkeimmillaan laatutaso on elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen integroinnissa ammattiosaamisen näyttöön ja opiskelijan osaamisen 
arvioinnissa. Alimmillaan laatutaso on näyttöjen toteuttamisessa työelämässä ja 
opiskelijan arvioinnin laadun varmistamisessa.
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1 = Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä
2 = Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
3 = Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
4 = Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
5 = Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä ja työssäoppimisessa
6 = Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
7 = Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
8 = Opiskelijan arviointi laadun varmistaminen
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Kuvio 33.  Koulutuksen järjestäjien ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien  
pedagogisten käytänteiden laatutaso (asteikko 0–6) 

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toteuttaminen työelämässä 38 4,26 4 4 0,92 2 6

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet näyttöjen toteuttamisessa työelämässä hy-
vin. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä oli keskimäärin ke-
hittyvällä tasolla (ka. 4,26). Taso vaihteli alkavan ja edistyneen välillä. Koulutuk-
sen järjestäjien laadullisista arvioinneista nousi esiin seuraavia asioita:

•			 Monet koulutuksen järjestäjät korostivat vakiintuneiden työssäoppimis-
paikkojen merkitystä sekä työssäoppimisen että ammattiosaamisen näyttö-
jen kannalta. Ammattiosaamisen näytöt ovat tulleet työpaikoille tutuiksi ja 
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näyttöihin liittyvät käytännöt ovat selkeytyneet ja vakiintuneet. Myös työ-
paikkaohjaajien rooli ja tehtävät ovat selkeytyneet. 

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä järjestää ammattiosaamisen näytöt aidoissa työ-
tilanteissa ja työtehtävissä. Onnistuminen tässä on edellyttänyt työelämän 
tahojen ja opettajien kiinteää yhteistyötä. 

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat löytyvät yleensä hyvin. Joillakin 
järjestäjillä on ollut vaikeuksia löytää tavoitteita vastaavia työssäoppimisen 
ja näyttöjen suorituspaikkoja. Silloin on järjestetty osanäyttöjä tai näyttöjä 
oppilaitoksessa. Osa koulutuksen järjestäjistä on kuitenkin onnistunut jär-
jestämään suurimman osan ammattiosaamisen näytöistä työpaikoilla. En-
simmäisenä lukuvuotena näyttöjä on myös oppilaitoksessa.

•			 Kaikille erityisopiskelijoille ei ole löydetty heille soveltuvaa työssäoppimis-
paikkaa, minkä vuoksi kaikkien tutkinnon osien näyttöjä ei myöskään ole 
voitu järjestää työpaikoilla. Yksilöllisesti mukautettujen tavoitteiden mukai-
sia näyttöjä on järjestetty oppilaitosten omissa työpajoissa.

•			 Työpaikkaohjaajilla ei ole riittävää arviointiosaamista, ja koulutettuja työ-
paikkaohjaajia on vähän.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt oppilaitoksessa 38 4,6 5 5 0,79 3 6

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet erittäin hyvin jär-
jestämään oppilaitoksessa ammattiosaamisen näyttöjä, joskin järjestäjien välisiä 
erojakin on. Laatutaso oli keskimäärin kehittyvä (ka. 4,6). Laatutaso vaihteli ke-
hittyvän ja edistyneen välillä. Koulutuksen järjestäjien arvioinneista nousi esiin 
seuraavia asioita:

•			 Ammattiosaamisen näyttöjä järjestetään paljon oppilaitoksessa, joskin näyt-
töjen määrä vaihtelee järjestäjittäin. 

•			 Oppilaitoksessa järjestettävät ammattiosaamisen näytöt liittyvät usein opis-
kelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen ja ensimmäisiin näyttöihin, työelä-
mälähtöisiin projekteihin ja asiakastöihin.
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•			 Työelämälähtöisiin projekteihin ja asiakastöihin liittyvät ammattiosaamisen 
näytöt vastaavat koulutuksen järjestäjien mukaan erittäin hyvin aitoja työ-
elämän tilanteita. Lisäksi ne vastaavat hyvin työelämässä suoritettujen näyt-
töjen tavoitteita, ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä. Ulkopuo-
lisen asiakkaan rooli työn toimeksiantajana on keskeinen. Osa järjestäjistä 
hyödyntää opinnäytetöitä ammattiosaamisen näytöissä.

•			 Useat koulutuksen järjestäjät perustelivat oppilaitoksessa suoritettavien näyt-
töjen tarvetta tilanteissa, kun työpaikoilla ei ole edellytyksiä suorittaa arvi-
ointikriteerien ja ammattitaitovaatimusten mukaisia näyttöjä. 

•			 Oppilaitosympäristössä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä 
vaihtelee koulutuksen järjestäjittäin, opiskelijaryhmittäin ja opiskelijoittain. 
Osa järjestäjistä järjestää oppilaitoksessa yhden näytön/lukuvuosi. Osalla jär-
jestäjistä on puolet näytöistä oppilaitoksessa ja puolet työpaikoilla. Joillakin 
järjestäjillä on näyttöjä oppilaitoksessa enemmän kuin työpaikoilla, kun taas 
osa järjestää lähes kaikki näytöistä työpaikoilla. 

•			 Työelämän edustajat osallistuvat melko harvoin oppilaitoksessa järjestetty-
jen ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin. Osa järjestäjistä korosti, että 
heillä on hyvin saatavilla työelämän asiantuntijoita näyttöjen arviointiin ja 
ulkopuolisia asiantuntijoita myös käytetään paljon arvioijina. Yrittäjien ir-
rottautuminen työstään on vaikeaa, ja sen vuoksi työpaikkojen edustajia on 
vaikea saada arvioijiksi kaikkiin näyttöihin. Työelämän edustajia on saatu 
arvioijiksi palkkiota vastaan. 

•			 Oppilaitoksessa suoritettavien näyttöjen arvioinnin laatua varmistetaan 
myös siten, että kaksi opettajaa osallistuu opiskelijan näyttöjen arviointiin. 
Näin ollen voidaan varmistaa se, ettei opiskelijan arviointi perustu vain yh-
den opettajan arviointiin. 

•			 Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt järjestetään useammin op-
pilaitoksessa kuin työpaikalla. Perusteluna on ollut, että erityisopiskelijoi-
den on hyvä tutustua ammattiosaamisen näytön suorittamiseen ja tilantees-
sa käyttäytymiseen turvallisessa oppilaitosympäristössä. 

•			 Yksi järjestäjä toi esiin sen, että ammattiosaamisen näyttö on järjestetty työs-
säoppiminen yrittäjänä -jakson aikana.

•			 Koulutuksen järjestäjien mielestä oppilaitoksessa suoritettujen ammattiosaa-
misen näyttöjen etuina ovat muokattavuus ammattitaitovaatimusten mu-
kaan ja näytön kattavuus. Lisäksi etuna pidetään opiskelijoiden tasa-arvoi-
suutta näytön vaativuuden suhteen. 
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Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Integrointi työssäoppimiseen 38 4,7 5 5 0,89 3 6

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet ammattiosaamisen 
näyttöjen integroinnissa erittäin hyvin, joskin järjestäjien välisiä erojakin on. Am-
mattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen oli keskimäärin lähellä 
edistynyttä tasoa (ka. 4,7). Näyttöjen integrointi työssäoppimiseen oli yksi kor-
keimmalle arvioiduista toiminnoista. Koulutuksen järjestäjien taso vaihteli kehit-
tyvän ja edistyneen välillä. Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa tuli esiin seuraa-
via asioita:

•			 Ammattiosaamisen näytöt sopivat hyvin järjestettäviksi työssäoppimisen yh-
teydessä. Erityisesti riittävän pitkät työssäoppimisjaksot mahdollistavat am-
mattiosaamisen näyttöjen luontevan toteutuksen. 

•			 Työssäoppimispaikkojen valinnassa pidetään usein lähtökohtana mahdolli-
suutta suorittaa näyttö jakson aikana. Hyvä suunnittelu on edellytys työssä-
oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen integroimiselle. Osa koulutuksen 
järjestäjistä toi kuitenkin esiin ongelmana näyttöjen laajuuden ja työpaikan 
tarjoamien työtehtävien yhteensopimattomuuden. 

•			 Työpaikoilla tunnetaan hyvin ammattiosaamisen näytön suorittaminen työs-
säoppimisen yhteydessä. Useimmat koulutuksen järjestäjät perehdyttävät 
työpaikkaohjaajia ammattiosaamisen näyttöihin. Perehdytyksessä keskity-
tään erityisesti arvioinnin periaatteisiin ja arviointikriteereihin. 

•			 Jotkut järjestäjistä nostivat esiin ongelmana työpaikkaohjaajien riittämättö-
män arviointiosaamisen.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammatti- 
osaamisen näyttöön

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avain-
taidot 38 4,9 5 5 0,97 3 6

Asteikko 0–6.
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Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet integroimaan elin-
ikäisen oppimisen avaintaidot ammattiosaamisen näyttöihin erittäin hyvin, joskin 
järjestäjien välisiä erojakin on. Laatutaso oli edistynyt (ka. 4,9). Elinikäisen oppi-
misen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön oli yksi korkeimmal-
le arvioiduista toiminnoista. Järjestäjien kuvauksissa tuli esiin seuraavia asioita:

•			 Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet integroimaan 
elinikäisen oppimisen avaintaidot ammattiosaamisen näyttöön, eikä ongel-
mia ole ollut. Pieni osa järjestäjistä toi esiin tutkinnon osiin ja joihinkin työ-
paikkoihin liittyviä integrointiongelmia. 

•			 Koulutuksen järjestäjät korostivat, että elinikäisen oppimisen avaintaidot tu-
levat luontevasti työpaikalla esiin. Osa järjestäjistä nosti esiin myös sen, et-
tä elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat ammattiosaamisen näytössä jo-
pa paremmin esiin kuin työprosessin hallinta. 

•			 Elinikäisen oppimisen avaintaidoista erityisesti vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taidot, työturvallisuus, ammattietiikka ja kestävä kehitys sekä työelämän 
sääntöjen ja työaikojen noudattaminen integroituvat erittäin hyvin ammat-
tiosaamisen näyttöihin. 

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä ja 
työssäoppimisessa

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki 38 4,6 5 5 0,82 3 6

Asteikko 0–6.

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet itsearviontien mukaan opiskelijan ohja-
uksessa ja tukemisessa näyttöihin ja työssäoppimiseen erittäin hyvin, joskin jär-
jestäjien välisiä erojakin on. Opiskelijan ohjaus ja tuki ovat koulutuksen järjestäji-
en arviointien mukaan lähes edistyneellä tasolla (ka. 4,6). Koulutuksen järjestäjät 
nostivat seuraavia asioita esiin:

Opettajan ohjaus ja tuki

•			 Koulutuksen järjestäjät korostivat opiskelijoiden ohjauksen ja tuen merki-
tystä ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen toteutuksessa. Mo-
nien järjestäjien mielestä opiskelijoiden ohjaus ja tuki ovat riittäviä ja va-
kiintuneita. 
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•			 Opiskelijat perehdytetään hyvin työssäoppimisen prosessiin, tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Opettajat ohjaavat opis-
kelijoita myös työssäoppimispaikan valinnassa. 

•			 Työssäoppimisen aikaisen ohjauksen määrä ja tapa sekä opettajien käynnit 
työssäoppimispaikoilla vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin. Osassa yksi-
köitä opettaja käy työpaikalla työssäoppimisen aikana vähintään kaksi ker-
taa. Lisäksi osalla on tapana järjestää työssäoppimisen aikana oppilaitos-
päiviä, jolloin opettaja ja opiskelijat käsittelevät yhdessä työssäoppimiseen 
liittyviä asioita. Osassa yksiköitä opettaja käy jakson aikana kaikissa, myös 
etäällä olevissa työssäoppimispaikoissa. Joissakin yksiköissä opettaja käy työ-
paikalla myös suunnittelemassa työssäoppimista yhdessä opiskelijan ja työ-
paikkaohjaajan kanssa. 

•			 Monilla koulutuksen järjestäjillä on käytössään sähköisiä työssäoppimisen 
oppaita, kansioita ja verkkopalveluita, joita käytetään opiskelijan ohjaami-
sessa.

•			 Opettajilla on yleisesti enemmän resursseja erityisopiskelijoille sekä oppilai-
toksessa että työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen.

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä toi esiin sen, että opiskelijat ovat olleet tyytyväi-
siä ohjauksen määrään, joskin osassa yksiköitä opiskelijat ovat myös kaivan-
neet perusteellisempaa perehdytystä. Monet koulutuksen järjestäjistä toivat 
esiin tarpeet kehittää opiskelijoiden perehdyttämistä ennen työssäoppimista.

Ohjaus työpaikalla

•			 Koulutuksen järjestäjien mielestä työpaikoilla opiskelijoita ohjataan ja tu-
etaan hyvin. Ohjauksen laatutaso on korkea erityisesti silloin, kun on kyse 
pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. 

•			 Joissakin työssäoppimispaikoissa on ollut ongelmana se, ettei opiskelijan oh-
jaajaa ollut lainkaan nimetty.

•			 Työpaikat toivovat opettajalta enemmän läsnäoloa erityisopiskelijoiden oh-
jaamisessa työpaikalla. 
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Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Oppimisen arviointi työssä-
oppimisessa 38 4,5 5 5 0,97 1,5 6

Asteikko 0–6

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet oppimisen arvioinnissa erittäin hyvin, 
joskin järjestäjien välisiä erojakin on. Oppimisen arviointi työssäoppimisessa oli 
keskimäärin lähellä edistynyttä tasoa (ka. 4,5). Järjestäjien laadullisista arvioinneis-
ta nousi esiin seuraavia asioita:

Oppimisen arvioinnin periaatteista sopiminen

•			 Oppimisen arviointi vaihtelee koulutuksen järjestäjittäin. Osa järjestäjis-
tä toi esiin opiskelijan itsearvioinnin, opettajan sanallisen arvioinnin ja pa-
lautekeskustelut. Ne ovat vakiintuneet oppimisen arvioinnin käytännöiksi. 
Osa järjestäjistä sen sijaan toi esiin oppimisen arvioinnin satunnaisuuden 
ja ajan puutteen.

•			 Yksi keskeisimmistä opiskelijan arvioinnin ongelmista liittyy oppimisen 
ja osaamisen arvioinnin erottamiseen toisistaan. Sekä opettajien että työ-
paikkaohjaajien on vaikea ymmärtää arviointien eroja. Käsitteet koetaan 
epäselviksi. Kuvauksista nousi esiin tarve opettajien, työpaikkaohjaajien ja 
opiskelijoiden perehdyttämiseen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin 
erottamiseen toisistaan.  

Opiskelijan itsearviointi

•			 Useat koulutuksen järjestäjät korostivat opiskelijan itsearvioinnin merkitys-
tä. Lisäksi he korostivat opiskelijoiden ohjaamista itsearviointiin jo opinto-
jen alussa. Opiskelijoilla arvioidaan olevan pääosin hyvät itsearviointivalmi-
udet, joskin osa järjestäjistä toi esiin opiskelijoiden itsearvioinnin vaikeudet 
ja siihen harjaantumiseen tarvittavan pitkänkin ajan. Opiskelijoita ohja-
taan itsearvioinnissa erityisesti työssäoppimisen aikana. Monissa yksiköis-
sä on itsearvioinnin tukena käytössä oppimispäiväkirjat tai portfoliot ja ar-
viointilomakkeet.  
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Palautteen antaminen työssäoppimisen aikana

•			 Monet järjestäjät korostivat henkilökohtaisen palautteen merkitystä. Järjes-
täjien mielestä oppimisen arviointi ja palautteen antaminen työssäoppimi-
sen aikana toteutuvat pääosin hyvin. Palautetta annetaan useimmiten pa-
lautekeskusteluissa. 

•			 Joidenkin järjestäjien mielestä opiskelijat kuitenkin saavat liian vähän pa-
lautetta. Syynä siihen nähtiin olevan vähäiset aikaresurssit.

•			 Erityisopiskelijoiden palautteen antamiseen ja ohjaamiseen tarvitaan enem-
män aikaa verrattuna muihin opiskelijoihin. Erityisopiskelijoiden ohjaami-
sessa myönteisen ja kannustavan palautteen merkitys nostettiin erityisen tär-
keäksi asiaksi. Erityisopiskelijoiden itsearvioinnissa on ollut ongelmia, jos 
käytössä on ollut paljon paperisia lomakkeita.

Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi näytössä 38 4,7 5 5 0,87 3 6

Asteikko 0–6. 

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet osaamisen arvioinnissa arviointiensa mu-
kaan erittäin hyvin, joskin järjestäjien välillä oli eroja. Taso oli lähes edistyneellä 
tasolla (ka. 4,7). Osaamisen arviointi oli yksi korkeimmalle arvioiduista toimin-
noista. Koulutuksen järjestäjät nostivat esiin seuraavia asioita:  

•			 Arviointikeskusteluun osallistuvat useimmiten opettaja, työpaikkaohjaa-
ja ja opiskelija. Joissakin tapauksissa kaikkien tahojen osallistumista arvi-
ointikeskusteluun ei voida järjestää pitkien etäisyyksien vuoksi. Silloin kun 
työssäoppimispaikka on kaukana, arviointikeskustelu käydään puhelimitse 
tai tietoa välitetään sähköpostitse. Opettajat eivät yleensä osallistu ammat-
tiosaamisen näytön seuraamiseen. 

•			 Työelämän asiantuntija osallistuu harvoin oppilaitoksissa järjestettyjen am-
mattiosaamisen näyttöjen arviointiin. Silloin opettaja tai opettajapari arvi-
oi opiskelijan oppilaitoksessa järjestettävän näytön.

•			 Arviointikeskustelu alkaa useimmiten arviointikriteerien ja arviointikohtei-
den tarkastelulla. Opiskelijan itsearviointi on yleensä ensin ja sen jälkeen 
työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan suoritusta. Itsearvioinnilla on keskeinen 
asema arviointikeskustelussa. Silloin kun opettaja osallistuu arviointiin, hän 
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yleensä arvioi opiskelijaa opiskelijan ja ohjaajan jälkeen. Muutoin hän toi-
mii arviointikeskustelun ohjaajana ja dokumentoijana samalla, kun hän var-
mistaa, että arviointi toteutuu kriteeriperusteisesti. 

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun 
vamistaminen 37 4,3 4 5 0,96 2 6

Asteikko 0–6. 

Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet hyvin opiskelijan ar-
vioinnin laadunvarmistuksessa. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen oli 
keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 4,3). Koulutuksen järjestäjien taso vaihteli al-
kavasta edistyneeseen. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikkojen laadunvarmistus

•			 Monien kuvausten mukaan opettajat vastaavat ammattiosaamisen näyttöjen 
laadunvarmistuksesta. Opettajat varmistavat, että työpaikka on sopiva kysei-
sen tutkinnon osan näyttöympäristöksi ja ammattiosaamisen näyttöön liit-
tyvät tehtävät vastaavat tutkinnon osan tavoitteita. Ohjaava opettaja vastaa 
siten myös siitä, että työpaikka ja näyttötehtävät vastaavat tutkinnon perus-
teiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja -kriteereitä.

•			 Yhtenä edellytyksenä laadunvarmistukselle pidetään sitä, että opettaja hal-
litsee kriteeriperustaisen arvioinnin.

•			 Työssäoppimispaikat valitaan ennakoimalla ammattiosaamisen näyttöjen 
laatuvaatimukset.  Valinnassa otetaan huomioon työpaikkojen mahdollisuu-
det ohjata opiskelijaa. Vakiintuneet työssäoppimispaikat varmistavat myös 
itse ammattiosaamisen näyttöjen laadun. Käytännössä aina ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta varmistaa näyttöympäristön ja tutkinnon perusteiden 
mukaista vastaavuutta. Pienillä paikkakunnilla ei aina voida myöskään en-
nalta varmistaa työssäoppimispaikan laatua, koska vaihtoehtoisia paikkoja 
ei ole saatavilla. 

•			 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijat ovat työssäoppimas-
sa hyvin erilaisissa työpaikoissa, minkä vuoksi työssäoppimisen sisällöissä ja 
työssäoppimispaikkojen laadussa on eroja. 
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•			 Pienissä yrityksissä toimivilla työpaikkaohjaajilla ei ole aina aikaa opiskeli-
joiden ohjaukseen. Työpaikat ovat hyvin erilaisia, samoin myös työnantaji-
en mahdollisuudet varmistaa ammattiosaamisen näyttöjen laatu.  

Arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien yhteinen käsittely

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä korostaa sitä, että eri osapuolilla on yhteinen 
käsitys ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta, arviointikohteista ja -kri-
teereistä.

•			 Opettajat perehdyttävät opiskelijat ammattitaitovaatimuksiin ja arviointi-
kohteisiin ja -kriteereihin tutkinnon osan opiskelun alussa. Työpaikoilla ar-
vioinnin ohjaamisvastuu on opettajilla. 

•			 Opettajat vastaavat siitä, että ohjaajat ja opiskelijat ovat perehtyneet arvi-
ointiin. He perehdyttävät työpaikkaohjaajat ja opiskelijat arviointikohteisiin 
ja -kriteereihin ennen työpaikalla suoritettavia ammattiosaamisen näyttöjä. 

•			 Joissakin yksiköissä opettajien esimies, kuten apulaisrehtori, tarkistaa opet-
tajien tekemät näyttöjen arvioinnit ja varmistaa näin, että kriteeriperustai-
nen arviointi toteutuu.

•			 Osa järjestäjistä toivoo opiskelijoilta vahvempaa roolia arviointikeskustelus-
sa. Nyt moni opiskelija arkailee osallistumista keskusteluun.

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin tarkistaa ammattiosaamisen näyttö-
suunnitelmat ennalta ja ottaa siten vastuuta ammattitaitovaatimusten täyt-
tymisestä. 

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä motivoi työpaikkoja kertomalla, että ammat-
tiosaamisen näyttöpaikan nimi tulee näkyviin näyttötodistukseen. Se on joi-
denkin järjestäjien kokemusten mukaan sitouttanut työpaikkoja arviointiin.

Opettajien arviointiosaaminen

•			 Osa koulutuksen järjestäjistä on nostanut ammattiosaamisen näytöt jatku-
van kehittämisen kohteeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikissa 
opettajien koulutuksissa käsitellään tutkinnon perusteisiin sekä toimeenpa-
noon liittyviä teemoja, kuten ammattiosaamisen näyttöjä ja työssäoppimis-
ta. 
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•			 Joillakin järjestäjillä on käytössä työryhmiä, joihin kuuluu työssäoppimista 
ohjaavia opettajia. Työryhmät kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään am-
mattiosaamisen näyttöihin ja niiden arviointiin liittyviä kysymyksiä.

•			 Opettajien osaamisen ajantasaisuus varmistetaan sillä, että he osallistuvat 
säännöllisesti arviointikoulutukseen.

Työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen

•			 Usea koulutuksen järjestäjä painottaa sitä, että työpaikkaohjaajien osaami-
nen pitää varmistaa ennen työssäoppimisen alkamista. Vastuu ohjaajien arvi-
ointiosaamisen varmistamisesta on opettajalla. Osa koulutuksen järjestäjistä 
huolehtii, että työpaikkaohjaajat perehdytetään opettajan toimesta ammat-
tiosaamisen näytön periaatteisiin ja arviointikriteereihin aina ennen näyttöä.

 
•			 Työpaikkaohjaajien koulutus toimii laadunvarmistajana, joskaan se ei ny-

kyisellään riitä varmistamaan laatua. Työpaikkaohjaajien koulutusta tulee 
kuvausten mukaan lisätä ja jo koulutettujen työpaikkaohjaajien osaamisen 
päivityksestä on huolehdittava. Ongelmana on, etteivät pienissä yrityksissä 
toimivat ohjaajat voi osallistua koulutuksiin. Työpaikkaohjaajien koulutus-
muotojen ja sisältöjen kehittämistarve nousee esiin. 

Teema III  Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja 
arviointi 

Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
seuranta ja arviointi 38 3,3 3 3 1,30 1 6

Asteikko 0–6. 

Koulutuksen järjestäjien omien arviointien mukaan ammattiosaamisen näyttö-
jen seuranta ja arviointi oli yksi heikoiten hallituista toiminnoista. Koulutuksen 
järjestäjien välillä oli kuitenkin eroja. Laadulliset kuvaukset osoittivat seurannan 
satunnaisuuden ja siinä olevat suuret kehittämistarpeet. Koulutuksen järjestäjien 
vastauksista tuli esiin seuraavia asioita:

•			 Koulutuksen järjestäjien välillä on selviä eroja erityisesti palautteen kerää-
misen systemaattisuudessa. 

•			 Melko monet järjestäjät toivat esiin sen, ettei heillä on työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen palautejärjestelmää. He mainitsivat myös jär-
jestelmän kehittämistarpeen. Palautetta toki saadaan keskusteluiden kautta, 
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mutta sitä ei systemaattisesti dokumentoida, analysoida eikä sitä oteta huo-
mioon. Jotkut toivat esiin satunnaisen ”mielipidepalautteen”. 

•			 Jotkut järjestäjät keräävät opiskelijoilta ja työpaikoilta palautetta joko säh-
köisen kyselyn tai lomakkeiden avulla. Monet näistä järjestäjistä kuitenkin 
toivat esiin, että palautteen käsittely ja analysointi puuttuvat tai analysoin-
ti ”jää puolitiehen”. 

•			 Pieni osa järjestäjistä kerää palautetta systemaattisesti laatustrategian tai lin-
jausten mukaisesti. Tämä palaute kootaan yhteisesti sovituista teemoista so-
vittuina ajankohtina ja käsitellään myös johdon kanssa.

•			 Vain jotkut yksittäiset järjestäjät toivat esiin ammattiosaamisen näyttöihin ja 
työssäoppimiseen liittyvät tunnusluvut (indikaattorit) ja niiden seurannan. 

•			 Vain harva koulutuksen järjestäjä toi esiin toimielimen seurantatehtävän ja 
seurantatulosten käsittelyn toimielimessä. 

•			 Vain ani harvat järjestäjät toivat esiin myös oppimistulosten seurannan ja 
tulosten käsittelyn opettajien ja johdon kanssa sekä toimielimessä. 

Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 
Toiminto n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittäminen 38 3,5 3,5 3 1,15 1,5 6

Asteikko 0–6. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen oli yksi heikoiten hallituista toimin-
noista. Koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin eroja. Ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämisen yleistaso oli kehittyvä (ka. 3,5). Kehittämisessä nousivat 
esiin seuraavat näkökohdat: 
 

•			 Työpaikkaohjaajakoulutus ja opettajien työelämäjaksot ovat keskeisimmät 
kehittämistoimenpiteet, ja joidenkin järjestäjien kehittämistoiminta on näil-
lä osa-alueilla myös hyvin systemaattista. 

•			 Useilla järjestäjillä on meneillään työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämishankkeita. Hankkeet ovat joko omia tai muiden jär-
jestäjien kanssa toteutettavia hankkeita. 
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•			 Ammattiosaamisen näyttöjä kehitetään myös vertaisarvioinnin keinoin use-
assa yksikössä. Vertaisarviointi luo hyvät mahdollisuudet toisilta oppimi-
seen. 

•			 Jotkut järjestäjistä toivat esiin myös palaute- ja seurantatiedon koonnin ja 
tulosten hyödyntämisen kehittämisessä.

Teema V  Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta 
osaamisesta 

Valmistuvien opiskelijoiden osaaminen

Koulutuksen järjestäjien mielestä opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on hy-
vällä tasolla ja yleisin arvosana kaikissa arviointikohteissa on 2. Koulutuksen jär-
jestäjien mielestä opiskelijat hallitsevat parhaiten elinikäisen oppimisen avaintai-
dot (ka. 2,4) ja heikoimmin työn perustana olevan tiedon hallinnan (ka. 2,1). 

Taulukko 17. Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 
 n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 37 2,3 2 2 0,45 2 3
Työmenetelmien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

38 2,3 2 2 0,46 2 3

Työn perustana olevan tiedon hallinta  38 2,1 2 2 0,39 1 3
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 38 2,4 2 2 0,49 2 3

Asteikko: 1 = Tyydyttävä, 2 = Hyvä, 3 = Kiitettävä.

Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden 
osaamista

Koulutuksen järjestäjien mielestä ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin sekä 
ammatillista osaamista (ka. 4,3) että elinikäisen oppimisen avaintaitoja (ka. 3,9). 

Taulukko 18. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista 
 n Ka. Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 38 4,3 4 4 0,55 3 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot  38 3,9 4 4 0,67 3 5

Asteikko: 1 = Erittäin heikosti, 2 = Heikosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin.
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Tutkintotodistuksen arvosanan yhteys ammattiosaamisen 
näytön arvosanaan

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon järjestäjät arvioivat tutkinnon osan ar-
vosanan olevan useimmiten sama (95 %) kuin ammattiosaamisen näytön arvo-
sana. 

2 %

95 %

3 %

 Parempi kuin näytön
 arvosana
 (n = 1)
 Sama kuin näytön
 arvosana
 (n = 36)
 Huonompi kuin näytön
 arvosana
 (n = 1)

Kuvio 34.  Tutkintotodistuksen arvosanan yhteys ammattiosaamisen näytön arvo-
sanaan

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät vahvuudet, ongelmat ja 
kehittämiskohteet

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin itsearvioinnin lopuksi ammattiosaamisen näyt-
töihin liittyviä vahvuuksia, ongelmia ja kehittämiskohteita. Tässä kohdassa kuva-
taan niitä. 

Vahvuudet:

Ammattiosaamisen näyttöjen työelämälähtöisyys

•			 Monilla koulutuksen järjestäjillä on vakiintuneet ja toimivat suhteen työs-
säoppimispaikkoihin.
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•			 Työpaikat ovat hyvin sitoutuneita ammattiosaamisen näyttöjen järjestämi-
seen ja arviointiin.

Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä

•			 Ammattiosaamisen näytöissä arvioidaan keskeistä osaamista. Työelämässä 
järjestetyt näytöt vastaavat hyvin työelämän todellisia tilanteita. 

•			 Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan useimmiten todellisissa projekteissa 
tai työelämän tilanteissa.

•			 Opiskelijat ja työpaikkaohjaajat perehdytetään arviointiin pääosin hyvin.

Ongelmat:

Arviointikriteeristö ja arvosana-asteikko 

•			 Arviointikriteeristö koetaan liian monimutkaiseksi ja yksityiskohtaiseksi. 
Sekä työpaikkaohjaajilla että opiskelijoilla on ongelmia niiden tulkinnassa. 

•			 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit eivät vastaa todellisuutta, eivätkä ne 
siten sovellu käytettäväksi erilaisissa toimintaympäristöissä. Arviointikritee-
reissä on myös päällekkäisyyttä.

•			 Arviointiasteikon kolmiportaisuus vesittää arvioinnin merkityksen. Kolmi-
portainen arviointiasteikko on liian kapea-alainen, minkä vuoksi se ei erot-
tele oikeudenmukaisesti opiskelijoiden osaamista. 

Työpaikat arviointiympäristönä

•			 Useat käsi- ja taideteollisuusalan työpaikat ovat pieniä ja hyvin erikoistunei-
ta, joten tavoitteiden mukaisia työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyt-
töjen paikkoja ei ole aina saatavissa kaikille opiskelijoille. Kaikkia ammat-
tiosaamisen näyttöjä ei sen vuoksi voida järjestää työpaikoilla. Työpaikkojen 
saatavuus vaihtelee alueittain. Osa työssäoppimispaikoista on kaukana, jo-
ka vaikeuttaa vuorovaikutusta oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan välillä.

•			 Työelämän työprosessit ja tutkinnon perusteet eivät vastaa toisiaan, minkä 
vuoksi käytännössä joudutaan tekemään paljon osanäyttöjä.
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•			 Työpaikkaohjaajista pieni osa on koulutettuja. Työpaikkaohjaajilla ei ole riit-
tävää osaamista opiskelijan arvioinnista.  

•			 Useat työpaikkaohjaajat ovat itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia, ja 
heillä on tarvetta saada ohjauksesta rahallista korvausta. 

Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä

•			 Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteita, kuten elinikäisen oppimi-
sen avaintaitoja, on vaikeaa arvioida kriteereiden mukaan. Elinikäisen oppi-
misen avaintaitojen arviointi hukkuu muuhun arviointiin. 

•			 Opiskelijat eivät pääse kaikissa työssäoppimispaikoissa suunnittelemaan ja 
tekemään itsenäisesti asiakastöitä.

•			 Opiskelijat keskittyvät vain ammattiosaamisen näyttöihin eivätkä panosta 
muuten opiskeluun. 

Kehittämiskohteet:

•			 Työpaikkaohjaajien kouluttaminen ohjaamiseen ja arviointiin sekä ohjaaji-
en osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Työpaikkaohjaajien tuke-
minen kriteeriperusteisessa arvioinnissa ja kriteereiden tulkinnassa.

•			 Työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttaminen siten, että myös pienyrityk-
sistä voidaan osallistua. 

•			 Työpaikkojen perehdyttäminen arviointiin.

•			 Palautetiedon systemaattinen kerääminen ja sen tiedon hyödyntäminen to-
teuttamisessa.

•			 Arviointiprosessi vielä tutummaksi opiskelijoille ennakkoon ennen ammat-
tiosaamisen näyttöä. 

•			 Opiskelijan itsearviointiin lisää ohjausta.

•			 Arviointikriteerit vaativat yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.

•			 Eri osapuolten osallistuminen arviointiin. 

•			 Työelämän tarpeiden huomioonottaminen ja palautteiden hyödyntäminen
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•			 Opettajille työelämäjaksojen mahdollistaminen

•			 Ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa tulisi päätyä yhteen ar-
vosanaan nykyisen neljän sijasta – perusteluna on, että osa-alueet ovat vai-
keasti erotettavissa toisistaan.

•			 Työssäoppimisen määrän laajentaminen yksilöllisesti, jolloin tarvitaan enem-
män ennakkosuunnittelua ja yksilöllistä ohjausta työpaikalla.

•			 Työelämän edustajien osallistuminen opetussuunnitelman ja oppilaitokses-
sa toteutettavien ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun.

•			 Ammattiosaamisen näyttöpaikkojen laadun varmistaminen niin, että ne oli-
sivat samalla viivalla kaikille opiskelijoille tasavertaisesti.
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10 ARVIOIVAT JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yleistä

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen 
näyttöihin. Arvioinnissa huomio kiinnitetään siihen, ovatko opiskelijat saavutta-
neet tutkintojen valtakunnallisissa perusteissa määritetyt tavoitteet ammattiosaa-
misen näytöillä mitattuna. Ammattiosaamiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi arvi-
oinnin taustalla ovat sekä ammatillista koulutusta koskevat yleiset tavoitteet että 
lainsäädännössä määritetyt ammattiosaamisen näyttöjä koskevat tavoitteet (HE 
41/2005). Näistä keskeisimmät liittyvät koulutuksen laadun varmistamiseen, kou-
lutuksen työelämälähtöisyyteen ja opiskelijan arvioinnin yhtenäistämiseen.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 
tukevat työelämälähtöisyyden toteutumista
Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksessa painotetaan työelämälähtöisyyttä yhteis-
ten ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, joskin alan 
työelämälähtöisyydessä on erityispiirteitä. Käsi- ja taideteollisuusalan työpaikkojen 
keskeinen erityispiirre on pienyritysvaltaisuus, ja se vaikuttaa työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen toteutukseen. Työssäoppimista on keskimäärin tut-
kinnon perusteissa mainittua minimimäärää hieman enemmän, ja osa koulutuk-
sen järjestäjistä toteuttaa laajennettua työssäoppimista. Työelämälähtöisyyden to-
teutumisessa on kuitenkin haasteita.

Työssäoppimispaikkoja ja näyttöpaikkoja on melko hyvin saatavilla, joskin saa-
tavuus vaihtelee alueittain ja jonkin verran myös aloittain. Työssäoppimispaikko-
jen haasteet liittyvät usein yrityksen pienuudesta ja erikoistuneisuudesta johtuviin 
toiminnallisiin eroihin ja siten niiden mahdollisuuksiin tarjota opiskelijoille ta-
voitteiden mukaista työssäoppimista ja opiskelijoiden tarvitsemaa ohjausta. Työ-
paikat ovat usein pitkälle erikoistuneita, minkä vuoksi joillekin opiskelijoille voi 
olla hankalaa saada tavoitteiden mukaisia työssäoppimis- tai näyttöpaikkoja. Tä-
män vuoksi kaikkia ammattiosaamisen näyttöjä ei koulutuksen järjestäjien mu-
kaan voida järjestää työpaikoilla, joten ne järjestetään joko osittain tai kokonaan 
oppilaitoksissa. Työelämälähtöisyyttä heikentää se, että suurin osa ammattiosaami-
sen näytöistä suoritetaan oppilaitoksessa. Työpaikoilla suoritetaan kolmasosa näy-
töistä. Työssäoppimisen yhteydessä suoritetaan kolmasosa näytöistä. Myös erityis-
opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä suurin osa suoritettiin oppilaitoksessa 
ja kolmasosa työpaikoilla.
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Työpaikoilla suoritettujen näyttöjen arviointikeskusteluihin osallistuvat useimmi-
ten opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Oppilaitoksissa suoritettujen näyt-
töjen arviointikeskusteluihin ovat useimmiten osallistuneet opettaja ja opiskelija, 
työelämän edustaja osallistuu harvoin arviointikeskusteluihin ja on mukana vajaas-
sa kolmanneksessa arviointikeskusteluista. Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvioin-
tikeskusteluihin osallistuvat useimmiten opiskelija, opettaja ja työelämän edusta-
ja. Tosin lähes yhtä usein arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija ja opettaja.

Opettaja päättää yksin suurimman osan näyttöjen arvosanoista. Työelämän edus-
taja on mukana päättämässä arvosanasta noin kolmanneksessa näytöistä. Arvi-
oijalla näyttää olevan vaikutusta arvosanoihin. Tulosten mukaan arvosanat ovat 
heikompia silloin, kun opettaja päättää niistä yksin, ja parempia silloin, kun työ-
elämän edustaja on mukana päättämässä arvioinnista. Tämä voi asettaa opiskeli-
jat eriarvoiseen asemaan. Myös erityisopiskelijoiden arvosanoista opettaja päättää 
suurimman osan yksin.

Koulutuksen työelämälähtöisyyttä heikentää myös se, että koulutettuja työpaikka-
ohjaajia on hyvin vähän. Alan työpaikkaohjaajat ovat yleensä pienyrittäjiä, ja hei-
dän on vaikeaa irrottautua työstään ja osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Myös opettajien työelämäosaamisen riittävyys nousee esiin, kun tarkastellaan opet-
tajien osallistumista työelämäjaksoille. Ammattiopettajista kolmannes on osallis-
tunut työelämäjaksolle edellisen viiden vuoden aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt vastaavat ulkopuolisten arvioijien analyysin 
mukaan pääosin ammattitaitovaatimuksia. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena. 

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ovat erittäin 
hyviä
Tulosten mukaan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon laatutaso on korkea, 
kun sitä mitataan kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen arvosa-
noilla. Kiitettäviä arvosanoja oli yli puolet. Myös kaikilla osaamisalueilla kiitettä-
viä arvosanoja oli lähes puolet tai enemmän. 

Oppimistulokset olivat erittäin hyviä myös tutkinnon osittain. Tilaustyön valmis-
tamisessa ja tuotteen valmistamisessa käsityönä oli kaikkein parhaimmat arvosa-
nat. Niissä kiitettäviä oli yli 60 %. Myös kaikille pakollisessa tutkinnon osassa 
Asiakaslähtöisessa valmistamisessa lähes 60 % arvosanoista oli kiitettäviä. Kult-
tuurilähtöisessä valmistamisessa, tuotteen suunnittelussa ja tuotteen valmistami-
sessa lähes puolet arvosanoista oli kiitettäviä. 
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Koulutuksen järjestäjien välillä oli pieniä eroja, ja koulutus näyttää olevan melko 
tasalaatuista arvosanoilla mitattuna. Näyttöjen arvosanojen ääripäiden keskiar-
vot vaihtelivat 2,05:stä 2,86:een. Selvää kuvaa eroja selvittävistä tekijöistä ei saatu.

Arvosanat erosivat jonkin verran sukupuolten välillä. Naisten suorittamien näyt-
töjen arvosanat olivat vajaa kaksi kymmenystä paremmat kuin miesten. Myös 
osaamisalueittain arvosanat erosivat. Suurimmat erot olivat elinikäisen oppimi-
sen avaintaidoissa, työprosessin hallinnassa ja työn perustana olevan tiedon hal-
linnassa, joissa naisten arvosanat olivat vajaat kaksi kymmenystä paremmat kuin 
miesten. Syytä arvosanojen eroille ei löydetty. 

Arvosanoissa oli alueellisia eroja. Itä-Suomessa, Väli-Suomessa ja lounaisrannikol-
la oli muita paremmat arvosanat ja metropolialueella ja Pohjois-Suomessa mui-
ta heikommat arvosanat. Syitä arvosanojen alueellisille eroille ei aineiston pohjal-
ta havaittu.

Erityisopiskelijoilla on näytöissä osoitetun osaamisensa perusteella hyvät edelly-
tykset sijoittua työelämään. Ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanat 
osoittavat, että suurin osa opiskelijoista saavuttaa vaaditun ammattitaidon. Suu-
rin osa (86 %) erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä suoritettiin il-
man mukautuksia. Siten suurin osa erityisopiskelijoista suoritti näytön samoin 
kriteerein kuin muutkin opiskelijat, joskin arvosanat olivat heikompia. Arvosa-
nojen keskiarvo oli alle 2:n sekä tutkinnon osien näytöissä että lähes kaikissa ar-
viointikohteissa. 

Erityisopiskelijoiden ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanoista suu-
rin osa oli hyviä (H2). Kiitettäviä arvosanoja (K3) oli 17 % ja tyydyttäviä arvo-
sanoja (T1) 33 %. Parhaiten erityisopiskelijat hallitsivat elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan. Heikoim-
mat arvosanat olivat työprosessin hallinnassa ja työn perustana olevan tiedon hal-
linnassa. 

Pedagogisen prosessin ja resurssien ja oppimis- 
tulosten väliset yhteydet ovat heikot
Arvioinnissa selvitettiin työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin liitty-
viä käytänteitä ja resursseja. Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja sekä peda-
gogiseen toimintaan että ammattiosaamisen näyttöihin liittyvissä resursseissa et-
tä käytänteissä. Koulutuksen järjestäjien väliset erot arvosanoissa olivat sen sijaan 
melko pienet. Tämän aineiston pohjalta nousi esiin havainto siitä, että prosessien 
laadulla ja resursseilla ei ole suoria yhteyksiä oppimistuloksiin. Myös koulutuk-
sen järjestäjien jakaminen arvosanojen mukaan neljään ryhmään ja ryhmien ver-
tailu osoittivat, että oppimistuloksilla ja pedagogisilla prosesseilla tai resursseilla 
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ei ole selviä yhteyksiä. Arvosanat selittyvät siten pääosin muilla kuin prosessi- ja 
resurssitekijöillä. 

Opiskelijoiden arvosanoissa on sen sijaan eroja sen suhteen, kuka opiskelijaa ar-
vioi ja missä näyttö suoritetaan. Työpaikoilla suoritetuista näytöistä saadaan pa-
rempia arvosanoja kuin oppilaitoksessa suoritetuista. Tämä voi asettaa opiskelijat 
epätasa-arvoiseen asemaan erityisesti, kun oppilaitoksessa suoritettujen näyttöjen 
osuus on suuri. Silloin kun arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, työelämän 
edustaja ja opiskelija tai opiskelija ja työelämän edustaja, arvosanat ovat parem-
pia. Arvosanat ovat hieman heikompia silloin, kun arviointikeskustelua ei pidetty 
lainkaan. Arvosanat ovat heikompia myös silloin, kun opettaja päättää arvosanas-
ta yksin. Työelämän edustajan mukana oleminen arviointikeskustelussa tai arvo-
sanasta päättämisessä näyttää parantavan opiskelijoiden arvosanoja.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielinten 
toiminnassa ja näyttösuunnitelmien laadussa  
on suuria eroja
Toimielinten rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä vaihtelee koulu-
tuksen järjestäjittäin paljon. Erot liittyvät toimielimen kokoonpanoon, toimintaan 
ja toimielimen ohjaavuuteen. Toimielinten toiminnassa suuri haaste näyttää ole-
van toimielimen tavoitteiden ja tehtävien epäselvyys suhteessa koulutuksen järjes-
täjän toimintaan. Toimielimen etäisyys haittaa myös tutkinnon ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämistä. Toimielin nähtiin usein irrallisena muusta toiminnasta, ja 
sen toiminnasta oli vähän tietoa. Myös toimielimen rooli ammattiosaamisen näyt-
töjen kehittäjänä koettiin osin epäselväksi, ja toimielimeltä toivottiinkin enem-
män kehittävää palautetta. 

Toimielinten toiminta näyttää keskittyvän ammattiosaamisen näyttösuunnitelmi-
en hyväksymiseen, arviointikriteereiden käsittelyyn ja näyttötodistusten allekirjoit-
tamiseen. Sen sijaan valvontaa ja seurantatehtäviä hoiti tulosten mukaan melko 
pieni osa toimielimistä. Myös palautteiden käsittelyssä ja arvioinnissa toimielin-
ten rooli on ollut pääosin vähäisempi.

Toimielinten keskeinen tehtävä on hyväksyä ammattiosaamisen näyttöjen toteut-
tamis- ja arviointisuunnitelmat. Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmissa oli suu-
ria laatueroja koulutuksen järjestäjien välillä. Pääsääntöisesti näyttösuunnitelmat 
vastasivat tutkinnon perusteita hyvin. Jotkin suunnitelmat olivat kuitenkin hyvin 
lähellä tutkinnon perusteiden tekstiä, jolloin koulutuksen järjestäjän omaa suun-
nittelua ei voinut havaita. Työelämä osallistuu harvoin suunnitelmien laatimiseen, 
ja se nousikin kehittämishaasteeksi. Näyttösuunnitelmista ei myöskään ilmennyt 
näytön painoarvoa arvioinnissa. Toimielimen osallistuminen ammattiosaamisen 
näyttösuunnitelmien hyväksymiseen tuli esiin harvoissa suunnitelmissa. 
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Oppimistulosten arvioinnin luotettavuuteen on 
kiinnitettävä huomiota
Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvalla oppimistulosten arvioinnilla voidaan 
nostaa esiin ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprosessi, koulutuksen järjes-
täjien, yksiköiden ja eri alojen sekä tutkintojen pedagogisia käytäntöjä ja toimin-
takulttuuria koskevia kehittämiskohteita. Arvioinnin luotettavuutta on pyritty 
vahvistamaan keräämällä oppimistulosten lisäksi täydentävää tietoa mm. koulu-
tuksen järjestäjien itsearvioinneilla ja arviointikäynneillä. Täydentävillä aineistol-
la on pyritty vahvistamaan arvioinnin kehittävää tehtävää. 

Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa on luo-
tettavuuteen liittyviä haasteita. Luotettavuuteen vaikuttavat arvioijiin, ammat-
tiosaamisen näyttöjen sisältöihin ja näyttöympäristöihin liittyvät tekijät. Lisäksi 
luotettavuuteen vaikuttaa se, mihin kohtaan opintoja ammattiosaamisen näytöt 
ajoittuvat. 

Arvioijiin liittyviä tekijöitä ovat mm. opiskelijan osaamisesta tehdyt erilaiset tul-
kinnat. Opettajat ja työelämän arvioijat tekevät erilaisia tulkintoja opiskelijan osaa-
misesta ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Eroja ilmenee sekä opettajien 
kesken ja erityisesti työpaikkaohjaajien kyvyssä tulkita arviointikriteereitä ja opis-
kelijan osaamista suhteessa niihin. Arvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa työpaik-
kaohjaajien arviointiosaaminen, työpaikkaohjaajien vaihtuvuus ja opettajan osal-
listuminen arviointitilanteisiin sekä mahdollisuus perehdyttää työpaikkaohjaajia 
kriteeriperustaiseen arviointiin. Sekä opettajien että työpaikkaohjaajien arviointi-
osaamisen ja kriteeriperustaisen arvioinnin hallinta parantaa arvioinnin oikeuden-
mukaisuutta, joten niiden kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käsi- 
ja taideteollisuusalan perustutkinnossa olisikin varmistettava työpaikkaohjaajien 
arviointiosaamista, koska työpaikkaohjaajista vain vajaa viidesosa on koulutettuja. 

Ammattiosaamisen näytön sisällön taso ja näyttöympäristön sopivuus suhteessa 
ammattitaitovaatimuksiin on yksi keskeinen luotettavuuteen vaikuttava asia. Työ-
paikoilla suoritettavat ammattiosaamisen näyttöympäristöt ovat autenttisia, eikä 
niitä voi täysin kontrolloida. Arviointiaineiston mukaan näyttöjen sisällöissä on 
siten myös eroja. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa näyttöjen sisällöt 
kuitenkin pääosin vastasivat hyvin ammattitaitovaatimuksia. 

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista puuttui osaamisalueittaisia arvosano-
ja paljon. Puuttuvien arvosanojen määrä osaamisalueittain oli noin 230–378, mi-
kä voi tarkoittaa sitä, että osa opiskelijoista saa ammattiosaamisen näytön arvosa-
nan, vaikka kaikkia osaamisalueita ei ole arvioitu. Ammattiosaamisen näyttöjen 
antamaa kuvaa opiskelijoiden osaamisesta on edellä mainittujen seikkojen vuoksi 
syytä tulevaisuudessa täydentää muilla arviointimenetelmillä. 
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Palaute-, seuranta- ja itsearviointikäytäntöjen 
kehittämisen ja arviointitiedon hyödyntämisen 
menetelmiä on tärkeää kehittää
Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi oli yksi heikoiten hallituista toi-
minnoista. Osalta koulutuksen järjestäjistä puuttuu systemaattinen työssäoppimi-
sen ja näyttöjen palautejärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä on suuria eroja 
palautteen keräämisen systemaattisuudessa ja käsittelyssä. Palautetta kerätään sa-
tunnaisesti, mutta käsittely jää puolitiehen. Pieni osa järjestäjistä kerää systemaat-
tisesti palautetta laatustrategian tai linjausten mukaisesti. 

Toimielimet seuraavat vaihtelevasti ammattiosaamisen näyttöjä ja niihin liitty-
vää toimintaa. Osalla koulutuksen järjestäjistä toimielin seuraa ammattiosaamisen 
näyttöihin liittyvää toimintaa. Jonkin verran toimielimet seuraavat ammattiosaa-
misen näyttöihin liittyvää toimintaa ja ohjaavat koulutuksen järjestäjiä tulosten 
pohjalta. Työelämältä kootaan palautetta melko satunnaisesti. 
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10 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Tässä luvussa esitetään keskeisiä arviointiin perustuvia kehittämisehdotuksia sekä 
koulutuksen järjestäjille että opetusviranomaisille.  

Koulutuksen järjestäjät ja käsi- ja taideteollisuusalan perus-
tutkinnon koulutusta antavat yksiköt

•			 varmistavat työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamisen osaamisvaatimusten, 
tavoitteiden, kriteereiden ja opiskelijoiden osaamisen tulkinnassa

•			 tehostavat ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toimintaa ammat-
tiosaamisen näyttöjen ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa

•			 varmistavat työelämälähtöisyyden koulutuksessa ja käytännön toteutuksessa 

•			 selkeyttävät omia opetussuunnitelmia, näyttösuunnitelmia, opiskelijan ar-
viointia sekä opiskelijoiden ohjausta

•			 varmistavat ammattiosaamisen näyttöjen ja siten myös oppimistulosten ar-
vioinnin luotettavuuden

•			 kehittävät pedagogiseen toimintaan liittyvää seurantaa ja arviointia ja sisäl-
lyttävät oppimistulosten arvioinnin osaksi itsearviointia 

•			 hyödyntävät oppimistulostietoa koulutuksen kehittämisessä 

•			 vahvistavat toisilta oppimisen toimintakulttuuria ja oppimista hyvistä käy-
tänteistä. 
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Opetusviranomaiset 

Tutkintojen perusteet ja opetuksen kehittäminen 

•			 kehittävät opiskelijan arvioinnin (oppimisen arviointi ja osaamisen arvioin-
ti) metodiikkaa ja varmistavat opettajien arviointiosaamisen jatkuvan ke-
hittymisen 

•			 selkeyttävät tutkinnon perusteissa määritettyjä osaamisvaatimuksia ja arvi-
ointikriteereitä sekä opiskelijan arvioinnin periaatteita

•			 kehittävät työssäoppimisen arviointia ja ammattiosaamisen näyttöjä yhte-
nä kokonaisuutena 

•			 turvaavat opettajien työelämäjaksojen ja täydennyskoulutuksen sekä työ-
paikkaohjaajien koulutuksen jatkuvuuden 

•			 hyödyntävät arviointituloksia koulutuksen ja erityisesti tutkintojen perus-
teiden kehittämisessä sekä pedagogisessa kehittämisessä ylipäätään 

•			 muuttavat opiskelijan arvioinnin asteikon viisiportaiseksi. 

Oppimistulosten arviointi ja sen metodologia 

•			 varmistavat aineiston kattavuuden, monipuolisuuden ja tietojen luotetta-
vuuden 

•			 täydentävät ammattiosaamisen näytöistä saatua arviointitietoa myös muul-
la tiedolla ja kokeilevat tiedon tuottamisessa ja analysoinnissa uusia mene-
telmiä niitä testaten 

•			 kehittävät ja ottavat käyttöön elinikäisen oppimisen avaintaitojen ja ammat-
titaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointiin soveltuvia täydentäviä ar-
viointimittareita ja arvioivat opiskelijoiden osaamista jossakin avaintaidos-
sa kansallisen mittarin avulla 

•			 levittävät arviointituloksia ja seuraavat ja arvioivat oppimistulosten arvioin-
nin vaikuttavuutta.



96

LÄHTEET

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
to. 2010. Määräys 25/011/2009. Opetushallitus. 

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998. Suomen säädöskokoelma.

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 603/2005. Suomen säädöskokoelma.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
16 §:n muuttamisesta. HE 41/2005. Helsinki: Valtioneuvosto.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998. Suomen säädöskokoelma. 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 601/2005. Suomen säädöskokoelma.

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta. (601/2005). Suo-
men säädöskokoelma.

Opetushallituksen määräys ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman 
perusteista. M 32/011/2005.

Oppimistulostietojen tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä ja oppimistulos-
ten seuranta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 1/500/2010. Helsinki: Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö.

Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu 2014.



97

LIITTEET

Liite 1. Itsearviointilomake

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi

Tämän itsearviointilomake täydentää kansalliseen arviointiin koottuja oppimis-
tulostietoja. Arviointi koskee ammatillista peruskoulutusta, ei näyttötutkintona 
järjestettävää ammatillista peruskoulutusta. Itsearvioinnin tekee monitahoinen 
ryhmä, jossa on opettajien, työpaikkaohjaajien, kolmannen lukuvuoden opiske-
lijoiden ja johdon edustajia. 

I   TAUSTATIEDOT

1.    Mikä on koulutuksen järjestäjän vahvistama lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin ko. tutkinnossa? ________ (h/viikko)

2.    Mikä on työssäoppimisen kokonaismäärä opintoviikkoina ko. tutkinnossa? 
________ (ov)

3.    Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaukseeen käytössä
( ) Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) 25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) 50–74 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 

4.    Kuinka suuri osa ko. tutkinnon päätoimisista ammattiopettajista on pedago-
gisesti päteviä? ________ (%)

5.    Kuinka suuri osa ko. tutkinnon päätoimisista ammattiopettajista on osallistu-
nut työelämäjaksolle viimeisen viiden vuoden aikana? ________ (%)

6.    Kuinka monta täydennyskoulutuspäivää keskimäärin ko. tutkinnon päätoi-
misilla ammattiopettajilla on ollut viimeisen viiden vuoden aikana? Keskimäärin 
________ päivää/opettaja

7.    Mikä on työpaikoilla näytön ohjaukseen ja arviointiin osallistuneiden koulu-
tettujen työpaikkaohjaajien osuus ko. tutkinnossa? ________ (%)
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8.    Miten hyvin seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen laatua kuvaavat vaati-
mukset ovat toteutuneet ko. tutkinnossa? Asteikko: 1 = erittäin huono,  
2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä

•				Koulutuksen	 tavoitteiden	mukaisten	 työssäoppimispaikkojen	 saatavuus	
kyseisessä tutkinnossa?

1 2 3 4 5

•					Koulutuksen	tavoitteiden	mukaisten	näyttöpaikkojen	saatavuus	kyseises-
sä tutkinnossa?

1 2 3 4 5

•					Näyttöjen	suunnittelu,	toteuttaminen	ja	arviointi	yhteistyössä	työpaik-
kojen kanssa?

1 2 3 4 5

•					Laaja-alaisen	osaamisen	arviointi	näytöissä	(toiminnallinen,	tiedollinen,	
sosiaalinen ja reflektiivinen osaaminen)?

1 2 3 4 5

•					Tavoitelähtöinen	ja	kriteeriperustainen	arviointi?

1 2 3 4 5

Kommentit ja perustelut:

***********************************************************************
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Seuraavassa arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjä teemoittain. Arviointi tehdään ar-
viointiasteikolla 0–6, minkä lisäksi teidän tulee esittää kommentteja ja perusteluita an-
tamastanne arvioinnista.

TEEMA I    AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELU JA KOULU-
TUKSEN JÄRJESTÄJÄN LINJAUKSET

Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, Alkava (1–2 pistet-
tä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, Kehittyvä (3–4 pistettä) = toimin-
ta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, Edistynyt (5–6 
pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuun-
tautuneisuus mukana toiminnassa.  Vihjeeksi jokaisessa arvioinnin kohteessa on lisTa asi-
oita, joka kuvaavat ko. arvioinnin kohdetta.

1a) Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (1a) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	opetussuunnitelman	laadinta	yhteistyössä	eri	alojen	opettajien	kanssa
•	opetussuunnitelman	laadinta	yhteistyössä	työelämän	kanssa
•	opiskelijoiden	osallistuminen	opetussuunnitelmatyöhön
•	opiskelijan	arvioinnin	suunnittelu
•	näyttösuunnitelmien	laadinta	
•	näyttötehtävien	laadinta	yhteistyössä	työelämän	kanssa
•	opiskelijan	näyttösuunnitelma
•	ammattiosaamisen	näyttöpaikan	valinta	
•	näyttöjen	toteuttaminen	työssäoppimisen	yhteydessä

1b) Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen 
 

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:
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Kyseiseen arviointikohtaan (1b) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	koulutuksen	järjestäjän	linjaukset
•	pedagoginen	johtaminen
•		voimavarojen	kohdentaminen	työssäoppimiseen	ja	ammattiosaamisen	näyttöihin
•	opettajien	työelämäosaamisen	varmistaminen
•	näytön	ja	työssäoppimisen	arvioinnin	periaatteista	sopiminen
•	työpaikkaohjaajien	arviointiosaamisen	varmistaminen

1c)  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjes-
tämisessä 
 

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (1c) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•		toimielimen	toiminnan	suunnittelu	ja	linjaukset	(esim.	näyttösuunnitelmien	hy-

väksyminen, näytön arvioitsijoista päättäminen, arviointien oikaisuvaatimukset)
•	toimielimen	perehdyttäminen	ja	kouluttaminen	tehtävään
•	tutkintokohtaisten	tietojen	valmistelu,	esittely	ja	käsittely	toimielimessä
•	näyttöjen	arvosanojen	ja	palautteiden	käsittely	toimielimessä

TEEMA II   AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN LAATU

2a) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä 

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2a) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	tutkinnon	tavoitteiden	mukaisten	näyttöpaikkojen	löytäminen	työelämästä
•	näyttöjen	järjestäminen	aidoissa	työelämän	tilanteissa
•	näyttötehtävien	vastaavuus	tutkinnon	osan	ammattitaitovaatimuksiin
•	näyttöjen	ajoittuminen	tavoitteiden	kannalta	optimaalisesti
•		työpaikkaohjaajien	osallistuminen	opiskelijan	näytön	ohjaamiseen	ja	arviointiin
•	opettajien	osallistuminen	näytön	ohjaamiseen,	seurantaan	ja	arviointiin
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2b) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa 

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Ko. arviointikohtaan (2b) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•		ammattitaitovaatimusten	mukaisten	näyttöjen	järjestäminen	oppilaitoksessa
•		näyttötehtävien	vastaavuus	tutkinnon	osan	ammattitaitovaatimuksiin	ja	työelä-

män vaatimuksiin
•		työelämän	asiantuntijoiden	arvioijiksi	saaminen	ammattiosaamisen	näyttöihin

2b1)  Mikäli teillä on järjestetty kyseisen tutkinnon näyttöjä enemmän oppilaitoksessa 
kuin työpaikoilla, mitkä ovat keskeiset syyt tähän?

2c) Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2c) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	näyttöjen	toteuttaminen	työssäoppimisen	aikana
•	näytön	ja	työssäoppimisen	arvioinnin	periaatteista	sopiminen	etukäteen

2d)  Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön 

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2d) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•		ammattitaitoa	täydentävien	tutkinnon	osien	(yhteiset	opinnot)	 integrointi	am-

mattiosaamisen näyttöihin
•		ammattitaitoa	täydentävien	tutkinnon	osien	(yhteiset	opinnot)	arviointi	ammat-

tiosaamisen näytöissä
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2e)  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2e) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•		elinikäisen	oppimisen	avaintaitojen	integrointi	ammattiosaamisen	näyttöihin
•	elinikäisen	oppimisen	avaintaitojen	arviointi	ammattiosaamisen	näytöissä

2f ) Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä ja työssäoppimisessa

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Ko. arviointikohtaan (2f ) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	opiskelijoiden	perehdyttäminen	työtehtäviin	ja	työpaikan	toimintatapoihin
•	opiskelijoiden	ohjaaminen	työssäoppimisen	aikana
•	opiskelijoiden	ohjaaminen	ennen	näyttöä

2g) Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2g) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	opiskelijan	itsearviointi
•	oppimisen	arvioinnin	periaatteista	sopiminen
•		jatkuva	arviointi	työssäoppiminen	aikana	

2h) Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut: 
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Kyseiseen arviointikohtaan (2h) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	opiskelijan	itsearviointi 
•	näytön	seuraaminen	ja	arviointi	kolmikantaperiaatteen	mukaan 
•	näytön	arviointikeskustelu	kolmikantaperiaatteen	mukaan 
•		näytöstä	saadun	arvosanan	huomioon	ottaminen	tutkintotodistuksen	arvo- 

sanassa
•	näyttötodistusten	laatiminen	ja	allekirjoittaminen

2i) Opiskelija-arvioinnin laadun varmistaminen

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan (2i) sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•		näyttötehtävien	tutkinnon	perusteiden	mukaisen	vastaavuuden	varmistaminen
•		näyttöympäristön	tutkinnon	perusteiden	mukaisen	vastaavuuden	varmistaminen
•		arvioinnin	kohteiden	ja	arviointikriteerien	läpikäyminen	yhdessä	opettajan,	opis-

kelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ennen näyttöä
•	työpaikkaohjaajan	taidon	varmistaminen	kriteeriperusteiseen	arviointiin	
•	opettajan	taidon	varmistaminen	kriteeriperusteiseen	arviointiin	

TEEMA III    AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SEURANTA JA  
ARVIOINTI

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	palautteen	kerääminen	opiskelijoilta	ammattiosaamisen
•	palautteen	kerääminen	työelämältä
•	palautteen	kerääminen	opettajalta
•	palautteen	ja	oppimistulosten	analysointi
•	koulutuksen	järjestäjän	itsearviointi	työssäoppimisesta	ja	näytöistä
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TEEMA IV    AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

Arvio Puuttuva 
(0)

Alkava 
(1-2)

Kehittyvä 
(3-4)

Edistynyt 
(5-6)

Kommentit ja perustelut:

Kyseiseen arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia osatoimintoja:
•	työpaikkaohjaajien	osaamisen	kehittäminen
•	opettajien	työelämäosaamisen	kehittäminen
•	toisilta	aloilta	ja	oppilaitoksista	oppiminen
•	erilaisten	palautteiden	hyödyntäminen
•	kansallisen	arvioinnin	hyödyntäminen
•		työssäoppimisen	ja	ammattiosaamisen	näyttöjen	kehittäminen	osana	koulutuk-

sen järjestäjän toiminnan ohjausta
•	kehittämishankkeet

TEEMA V    YLEISKÄSITYS OPISKELIJOIDEN AMMATILLISESTA  
OSAAMISESTA 

9)  Miten hyvin mielestänne kyseisestä tutkinnosta keväällä 2012 valmistuvat opiskelijat 
hallitsevat keskimäärin seuraavat osaamisalueet? Valitse ruksaamalla (X) se vaihtoehto, 
mikä parhaiten vastaa käsitystänne ko. osaamisalueen osaamisesta.

Osaamisalue Tyydyttävä 
(T1)

Hyvä 
(H2)

Kiitettävä 
(K3)

Työprosessin hallinnan
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan
Työn perustana olevan tiedon hallinnan
Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan

Kommentit ja perustelut:

9.1)  Tutkintotodistuksessa tutkinnon osan arvosana on useimmiten (valitse ruksaamalla 
(x) mielestäsi sopivin vaihtoehto

       ( ) parempi kuin näytön arvosana
       ( ) sama kuin näytön arvosanaa
       ( ) huonompi kuin näytön arvosana
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10.  Kuinka hyvin mielestänne ammattiosaamisen näytöt ovat mitanneet ko. tut-
kinnosta keväällä 2012 valmistuvien opiskelijoiden? (Valitse ruksaamal-
la (X) vaihtoehdoista (1–5) se, joka parhaiten vastaa mielipidettänne asiasta.  
Arviointiasteikko: 1 = erittäin heikosti 2 = heikosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = 
erittäin hyvin).

•		ammatillista	osaamista?		
1 2 3 4 5

•	elinikäisen	oppimisen	avaintaitojenhallintaa?

1 2 3 4 5

11.  Mitkä ovat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan arvioinnin keskeiset 
vahvuudet, ongelmat ja kehittämisen kohteet? 

Vahvuudet:

Ongelmat:

Kehittämiskohteet:
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Liite 2.  Ammattiosaamisen näyttösuunnitelman 
arviointilomake

Toimielimen hyväksymä näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Asteikko Perustelut / 
muistiinpanot / 
havainnot

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman ja 
hyväksyttänyt sen toimielimellä 

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon osittain 1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain 
kuka/ketkä näytön arvioivat

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain 
missä näytöt toteutetaan

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on määritelty, miten näytöt 
annetaan (yksi/useampi tutkinnon osa kerralla, osina)

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on määritelty, mikä painoarvo 
näytöllä on ko.tutkinnon osan arvioinnissa

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita 1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen eri osa-alueet

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammattitaitoa 
täydentävät tutkinnon osat

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä työelämän 
kanssa

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen

1. Toteutuu hyvin 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Ei toteudu

Muistiinpanoja:

1.    Listaa kolme keskeisintä puutetta, jotka mielestäsi suunnitelmissa esiintyvät
2.    Listaa kolme keskeisintä vahvuutta, jotka mielestäsi sisältyvät suunnitelmiin
3.    Valitse analysoinnistasi suunnitelmistasi sellainen, jota pidät hyvänä käytän-

tönä

Valitse analysoimistasi suunnitelmista sellainen, jota pidät hyvänä käytäntönä.
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Liite 3.  Suoritetut näytöt tutkinnon osittain eri luku-
vuosina

Tutkinnon osa Opintovuosi Yhteen-
sä2010–2011 2011–2012 2012–2013

Asiakaslähtöinen valmistaminen n 124 409 516 1 049
% 12 39 49 100

Kulttuurilähtöinen valmistaminen n 296 481 306 1 083
% 27 45 28 100

Tuotteen suunnittelu n 173 300 346 819
% 21 37 42 100

Tuotteen valmistaminen n 526 267 128 921
% 57 29 14 100

Toteuttamisen suunnittelu n 125 73 78 276
% 45,3 26,4 28,3 100

Palvelun toteuttaminen n 84 142 65 291
% 29 49 22 100

Asiakaspalvelu ja myyntityöt n 25 220 154 399
% 6 55 39 100

Kulttuurin soveltaminen käsityöhön n 6 126 146 278
% 2 45 53 100

Ohjaustoiminta n 4 53 46 103
% 4 52 45 100

Palvelun tuotteistaminen n 1 35 97 133
% 1 26 73 100

Sisustustyö n 0 138 134 272
% 0 51 49 100

Stailaus n 32 46 80 158
% 20 29 51 100

Taidekäsityö n 4 62 132 198
% 2 31 67 100

Tilaustyön valmistaminen n 36 233 490 759
% 5 31 64 100

Tuotekehitys n 0 62 233 295
% 0 21 791 100

Tuotteen valmistaminen käsityönä n 36 263 380 679
% 5 39 56 100

Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
toiminnoista 

n 3 21 25 49

% 6 43 51 100

Tutkinnon osat ammattitutkinnoista n 0 0 3 3
% 0 0 100 100

Paikallisesti tarjottavat käsi- ja taide- 
teollisuusalan tutkinnon osat

n 5 48 100 153
% 3 31 66 100,0

Yrittäjyys n 0 2 30 32
% 0 6 94 100
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Tutkinnon osa Opintovuosi Yhteen-
sä2010–2011 2011–2012 2012–2013

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen n 0 0 28 28
% 0 0 100 100

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 
tutkinnon osat

n 1 45 92 138
% 1 33 67 100

Yritystoiminta n 0 0 4 4
% 0 0 100 100

Tutkinnon osan nimi tuntematon n 0 25 16 41
% 0 61 39 100

Yhteensä n 284 407 344 1 035
% 27,4 39,3 33,2 100,0
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Liite 4.  Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen 
keskiarvo, moodi ja keskihajonta arviointi- 
kohteittain tutkinnon eri osissa

Tutkinnon osa Työ- 
prosessin  

hallinta

Työmene- 
telmien,  

-välineiden  
ja  

materiaalin 
hallinta

Työn  
perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elin- 
ikäisen 

oppimisen 
avain- 

taitojen 
hallinta

Tutkin-
non  
osan  

näytön  
arvo- 
sana

Asiakas- 
lähtöinen 
valmistaminen 

n 1 031 1 030 1 029 1 026 1 049
Keskiarvo 2,48 2,49 2,44 2,54 2,53
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,623 ,604 ,605 ,611 595 

Kulttuurilähtöi-
nen valmista-
minen

n 1 040 1 032 1 029 1 023 1 082
Keskiarvo 2,34 2,36 2,33 2,44 2,38
Moodi 3 2 2 3 3
Keskihajonta ,672 ,646 ,654 ,643 ,641

Tuotteen 
suunnittelu 

n 792 792 790 773 819
Keskiarvo 2,34 2,34 2,33 2,48 2,39
Moodi 3 2 2 3 3
Keskihajonta ,688 ,650 ,653 ,639 ,650

Tuotteen 
valmistaminen

n 882 866 867 859 921
Keskiarvo 2,32 2,36 2,34 2,50 2,37
Moodi 3 2 3 3 2
Keskihajonta ,678 ,643 ,664 ,647 ,650

Toteuttamisen 
suunnittelu 

n 277 268 274 261 277
Keskiarvo 2,39 2,45 2,28 2,49 2,43
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,660 ,666 ,668 ,660 ,664

Palvelun 
toteuttaminen

n 286 284 285 279 289
Keskiarvo 2,42 2,51 2,38 2,53 2,54
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,658 ,591 ,615 ,639 ,612

Asiakaspalvelu 
ja myyntityö 

n 395 395 395 394 400
Keskiarvo 2,59 2,60 2,55 2,66 2,65
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,546 ,558 ,596 ,544 ,528

Kulttuurin 
soveltaminen 
käsityöhön

n 278 278 278 277 278
Keskiarvo 2,48 2,42 2,47 2,50 2,47
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,651 ,646 ,628 ,618 ,639

Ohjaustoiminta n 102 102 102 102 103
Keskiarvo 2,57 2,71 2,74 2,72 2,73
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,554 ,499 ,465 ,495 ,489
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin  

hallinta

Työmene- 
telmien,  

-välineiden  
ja  

materiaalin 
hallinta

Työn  
perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elin- 
ikäisen 

oppimisen 
avain- 

taitojen 
hallinta

Tutkin-
non  
osan  

näytön  
arvo- 
sana

Palvelun 
tuotteistaminen 

n 133 133 133 131 133
Keskiarvo 2,55 2,56 2,44 2,64 2,65
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,543 ,570 ,555 ,542 ,508

Sisustustyö n 262 262 262 261 272
Keskiarvo 2,50 2,54 2,42 2,59 2,53
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,599 ,564 ,606 ,612 ,594

Stailaus
n 157 157 157 157 158
Keskiarvo 2,52 2,54 2,45 2,53 2,58
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,626 ,604 ,655 ,656 ,610

Taidekäsityö n 195 195 195 195 199
Keskiarvo 2,45 2,45 2,43 2,50 2,50
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,682 ,635 ,641 ,629 ,619

Tilaustyön 
valmistaminen

n 725 724 724 706 758
Keskiarvo 2,52 2,57 2,52 2,66 2,61
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,591 ,581 ,591 ,524 ,562

Tuotekehitys n 283 283 282 281 295
Keskiarvo 2,44 2,44 2,38 2,49 2,47
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,646 ,662 ,655 ,650 ,654

Tuotteen  
valmistaminen 
käsityönä

n 672 671 672 658 677
Keskiarvo 2,50 2,54 2,47 2,59 2,57
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,618 ,584 ,600 ,673 ,578

Tutkinnon osat 
ammatillisista 
perustutkin-
noista

n 45 46 45 44 48
Keskiarvo 2,51 2,52 2,36 2,41 2,48
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,589 ,547 ,570 ,658 ,583

Tutkinnon osat 
ammatti- 
tutkinnoista

n 3 3 3 3 3
Keskiarvo 3,00 3,00 2,33 2,67 3,00
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,000 ,000 ,577 ,577 ,000

Paikallisesti 
tarjottavat 
käsi- ja taide-
teollisuusalan 
tutkinnon osat

n 153 153 153 140 154
Keskiarvo 2,50 2,50 2,43 2,65 2,51
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,619 ,608 ,646 ,587 ,639
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin  

hallinta

Työmene- 
telmien,  

-välineiden  
ja  

materiaalin 
hallinta

Työn  
perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elin- 
ikäisen 

oppimisen 
avain- 

taitojen 
hallinta

Tutkin-
non  
osan  

näytön  
arvo- 
sana

Yrittäjyys n 31 30 30 31 32
Keskiarvo 2,52 2,70 2,30 2,65 2,66
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,570 ,466 ,535 ,551 ,602

Työpaikka- 
ohjaajaksi 
valmentautu-
minen

n 28 28 28 28 28
Keskiarvo 2,32 2,32 2,32 2,32 2,39
Moodi 2 2 2 2 2
Keskihajonta ,548 ,476 ,476 ,548 ,497

Ammattitaitoa 
syventävät ja 
laajentavat 
tutkinnon osat

n 138 138 138 133 138
Keskiarvo 2,19 2,29 2,20 2,31 2,22
Moodi 2 2 2 3 2
Keskihajonta ,710 ,686 ,724 ,709 ,712

Yritystoiminta n 4 4 4 4 4
Keskiarvo 3,00 3,00 2,75 2,75 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,000 ,000 ,500 ,500 ,000

Tutkinnon osan 
nimi tuntematon

n 30 30 30 30 41
Keskiarvo 2,90 2,97 2,83 2,87 2,90
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,305 ,183 ,379 ,346 ,300
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Liite 5.  Ammattiosaamisen näytön suorituspaikat  
tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Asiakaslähtöinen valmistaminen Työpaikka 328 31,5

Oppilaitos 710 68,2
Työpaikka ja oppilaitos 3 0,3
Yhteensä 1 041 100,0

Kulttuurilähtöinen valmistaminen Työpaikka 101 9,4
Oppilaitos 950 88,9
Työpaikka ja oppilaitos 18 1,7
Yhteensä 1 069 100,0

Tuotteen suunnittelu Työpaikka 51 6,3
Oppilaitos 751 92,1
Työpaikka ja oppilaitos 13 1,6
Yhteensä 815 100,0

Tuotteen valmistaminen Työpaikka 140 15,6
Oppilaitos 758 84,2
Työpaikka ja oppilaitos 2 0,2
Yhteensä 900 100,0

Toteuttamisen suunnittelu Työpaikka 50 19,5
Oppilaitos 191 74,3
Työpaikka ja oppilaitos 16 6,2
Yhteensä 257 100,0

Palvelun toteuttaminen Työpaikka 106 38,1
Oppilaitos 172 61,9
Yhteensä 278 100,0

Asiakaspalvelu ja myyntityö Työpaikka 375 96,9
Oppilaitos 10 2,6
Työpaikka ja oppilaitos 2 0,5
Yhteensä 387 100,0

Kulttuurin soveltaminen käsityöhön Työpaikka 96 34,7
Oppilaitos 180 65,0
Työpaikka ja oppilaitos 1 0,3
Yhteensä 277 100,0

Ohjaustoiminta Työpaikka 92 92,9
Oppilaitos 7 7,1
Yhteensä 99 100,0

Palvelun tuotteistaminen Työpaikka 94 74,0
Oppilaitos 33 26,0
Yhteensä 127 100,0

Sisustustyö Työpaikka 128 47,2
Oppilaitos 139 51,3
Työpaikka ja oppilaitos 4 1,5
Yhteensä 271 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Stailaus Työpaikka 56 35,9

Oppilaitos 100 64,1
Yhteensä 156 100,0

Taidekäsityö Työpaikka 41 20,8
Oppilaitos 156 79,2
Yhteensä 197 100,0

Tilaustyön valmistaminen Työpaikka 412 54,9
Oppilaitos 316 42,1
Työpaikka ja oppilaitos 23 3,0
Yhteensä 751 100,0

Tuotekehitys Työpaikka 68 23,2
Oppilaitos 214 73,0
Työpaikka ja oppilaitos 11 3,8
Yhteensä 293 100,0

Tuotteen valmistaminen käsityönä Työpaikka 265 39,8
Oppilaitos 399 59,8
Työpaikka ja oppilaitos 3 0,4
Yhteensä 667 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Työpaikka 25 55,6
Oppilaitos 20 44,4
Yhteensä 45 100,0

Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Työpaikka 3 100,0
Yhteensä 3 100,0

Paikallisesti tarjottavat käsi- ja taideteollisuusalan 
tutkinnon osat

Työpaikka 69 44,8
Oppilaitos 85 55,2
Yhteensä 154 100,0

Yrittäjyys Työpaikka 14 43,8
Oppilaitos 18 56,2
Yhteensä 32 100,0

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Työpaikka 11 39,3
Oppilaitos 17 60,7
Yhteensä 28 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon 
osat

Työpaikka 46 33,6
Oppilaitos 91 66,4
Yhteensä 137 100,0

Yritystoiminta Työpaikka 2 50,0
Oppilaitos 2 50,0
Yhteensä 4 100,00

Tutkinnon osan nimi tuntematon Työpaikka 16 39,0
Oppilaitos 25 61,0
Yhteensä 41 100,0
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Liite 6.  Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Asiakaslähtöinen valmistaminen Opiskelija ja opettaja 497 48,7

Opiskelija ja työelämän  edustaja 25 2,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 456 44,7
Opettaja ja työelämän edustaja 22 2,2
Arviointikeskustelua ei pidetty 20 2,0
Yhteensä 1 020 100,0

Kulttuurilähtöinen valmistaminen Opiskelija ja opettaja 728 70,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 0,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 264 25,4
Opettaja ja työelämän edustaja 32 3,1
Arviointikeskustelua ei pidetty 12 1,2
Yhteensä 1 039 100,0

Tuotteen suunnittelu Opiskelija ja opettaja 598 74,4
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 0,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 173 21,5
Opettaja ja työelämän edustaja 17 2,1
Arviointikeskustelua ei pidetty 14 1,7
Yhteensä 804 100,0

Tuotteen valmistaminen Opiskelija ja opettaja 607 69,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 6 0,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 257 29,2
Arviointikeskustelua ei pidetty 10 1,1
Yhteensä 880 100,0

Toteuttamisen suunnittelu Opiskelija ja opettaja 176 68,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 61 23,8
Opettaja ja työelämän edustaja 19 7,4
Yhteensä 256 100,0

Palvelun toteuttaminen Opiskelija ja opettaja 123 43,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 1,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 135 47,2
Opettaja ja työelämän edustaja 22 7,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 3 1,0
Yhteensä 286 100,0

Asiakaspalvelu ja myyntityö Opiskelija ja opettaja 31 8,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 27 7,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 326 84,5
Opettaja ja työelämän edustaja 2 0,5
Yhteensä 386 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Kulttuurin soveltaminen käsityöhön Opiskelija ja opettaja 136 49,1

Opiskelija ja työelämän edustaja 5 1,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 131 47,3
Opettaja ja työelämän edustaja 3 1,1
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 0,7
Yhteensä 277 100,0

Ohjaustoiminta Opiskelija ja opettaja 5 4,9
Opiskelija ja työelämän edustaja 13 12,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 82 80,4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 1,0
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 1,0
Yhteensä 102 100,0

Palvelun tuotteistaminen Opiskelija ja opettaja 21 15,9
Opiskelija ja työelämän edustaja 4 0,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 104 78,8
Opettaja ja työelämän edustaja 2 1,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 0,8
Yhteensä 132 100,0

Sisustustyö Opiskelija ja opettaja 117 43,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 10 3,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 137 51,3
Opettaja ja työelämän edustaja 2 0,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 0,4
Yhteensä 267 100,0

Stailaus Opiskelija ja opettaja 74 47,4
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 1,9
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 61 39,1
Opettaja ja työelämän edustaja 7 4,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 11 7,1
Yhteensä 156 100,0

Taidekäsityö Opiskelija ja opettaja 113 57,4
Opiskelija ja työelämän edustaja 7 3,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 75 38,1
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 1,0
Yhteensä 197 100,0

Tilaustyön valmistaminen Opiskelija ja opettaja 221 29,7
Opiskelija ja työelämän edustaja 40 5,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 464 62,3
Opettaja ja työelämän edustaja 14 1,9
Arviointikeskustelua ei pidetty 6 0,8
Yhteensä 745 100,0



116

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Tuotekehitys Opiskelija ja opettaja 143 48,6

Opiskelija ja työelämän edustaja 5 1,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 138 46,9
Opettaja ja työelämän edustaja 7 2,4
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 0,3
Yhteensä 294 100,0

Tuotteen valmistaminen käsityönä Opiskelija ja opettaja 290 43,2
Opiskelija ja työelämän edustaja 30 4,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 335 49,9
Opettaja ja työelämän edustaja 3 0,4
Arviointikeskustelua ei pidetty 14 2,1
Yhteensä 672 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista 
perustutkinnoista

Opiskelija ja opettaja 7 15,2
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 2,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 36 78,3
Opettaja ja työelämän edustaja 2 4,3
Yhteensä 46 100,0

Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 100,0
Yhteensä 2 100,0

Paikallisesti tarjottavat käsi- ja 
taideteollisuusalan tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 79 51,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 0,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 69 44,8
Opettaja ja työelämän edustaja 2 1,3
Arviointikeskustelua ei pidetty 3 1,9
Yhteensä 154 100,0

Yrittäjyys Opiskelija ja opettaja 17 53,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 15 46,9
Yhteensä 32 100,0

Työpaikkaohjaajaksi 
valmentautuminen

Opiskelija ja opettaja 17 60,7
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 7,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 9 32,1
Yhteensä 28 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja 
laajentavat tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 58 42,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 0,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 76 55,5
Opettaja ja työelämän edustaja 1 0,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 0,7
Yhteensä 137 100,0

Yritystoiminta Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4 100,0
Yhteensä 4 100,00

Tutkinnon osan nimi tuntematon Opiskelija ja opettaja 19 63,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 11 36,7
Yhteensä 30 100,0
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Liite 7.  Näytön arvosanasta päättäneet tutkinnon 
osittain

Tutkinnon osa Arvosanasta päättäneet n %
Tutkinnon osan nimi tuntematon Opettaja 25 89,3

Opettaja ja työelämän edustaja 3 10,7
Yhteensä 28 100,0

Asiakaslähtöinen valmistaminen Opettaja 718 71,2
Työelämän edustaja 3 0,3
Opettaja ja työelämän edustaja 288 28,5
Yhteensä 1 009 100,0

Kulttuurilähtöinen valmistaminen Opettaja 866 83,3
Työelämän edustaja 1 0,1
Opettaja ja työelämän edustaja 173 16,6
Yhteensä 1 040 100,0

Tuotteen suunnittelu Opettaja 656 82,6
Työelämän edustaja 1 0,1
Opettaja ja työelämän edustaja 137 17,3
Yhteensä 794 100,0

Tuotteen valmistaminen Opettaja 732 83,1
Työelämän edustaja 1 0,1
Opettaja ja työelämän edustaja 148 16,8
Yhteensä 881 100,0

Toteuttamisen suunnittelu Opettaja 210 81,4
Opettaja ja työelämän edustaja 48 18,6
Yhteensä 258 100,0

Palvelun toteuttaminen Opettaja 181 63,7
Työelämän edustaja 3 1,1
Opettaja ja työelämän edustaja 100 35,2
Yhteensä 284 100,0

Asiakaspalvelu ja myyntityö Opettaja 130 32,7
Työelämän edustaja 36 9
Opettaja ja työelämän edustaja 232 58,3
Opettaja ja työelämän edustaja 2 0,5
Yhteensä 398 100,0

Kulttuurin soveltaminen käsityöhön Opettaja 200 72,2
Opettaja ja työelämän edustaja 77 27,8
Yhteensä 277 100,0

Ohjaustoiminta Opettaja 28 27,5
Työelämän edustaja 9 8,8
Opettaja ja työelämän edustaja 65 63,7
Yhteensä 102 100,0

Palvelun tuotteistaminen Opettaja 51 38,3
Opettaja ja työelämän edustaja 82 61,7
Yhteensä 133 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päättäneet n %
Sisustustyö Opettaja 177 69,4

Opettaja ja työelämän edustaja 78 30,6
Yhteensä 255 100,0

Stailaus Opettaja 107 68,6
Työelämän edustaja 3 1,9
Opettaja ja työelämän edustaja 46 29,5
Yhteensä 156 100,0

Taidekäsityö Opettaja 118 60,8
Työelämän edustaja 5 2,6
Opettaja ja työelämän edustaja 71 36,6
Yhteensä 194 100,0

Tilaustyön valmistaminen Opettaja 424 56,8
Työelämän edustaja 20 2,7
Opettaja ja työelämän edustaja 302 40,5
Yhteensä 746 100,0

Tuotekehitys Opettaja 169 59,3
Opettaja ja työelämän edustaja 116 40,7
Yhteensä 285 100,0

Tuotteen valmistaminen käsityönä Opettaja 427 64,2
Työelämän edustaja 9 1,4
Opettaja ja työelämän edustaja 229 34,4
Yhteensä 665 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista  
perustutkinnoista

Opettaja 21 43,8
Opettaja ja työelämän edustaja 27 56,3
Yhteensä 48 100,0

Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Opettaja ja työelämän edustaja 3 100,0
Yhteensä 3 100,0

Paikallisesti tarjottavat käsi- ja  
taideteollisuusalan tutkinnon osat

Opettaja 115 75,2
Työelämän edustaja 5 3,3
Opettaja ja työelämän edustaja 33 21,6
Yhteensä 153 100,0

Yrittäjyys Opettaja 14 51,9
Opettaja ja työelämän edustaja 13 48,1
Yhteensä 27 100,0

Työpaikkaohjaajaksi 
valmentautuminen

Opettaja 20 71,4
Opettaja ja työelämän edustaja 8 28,6
Yhteensä 28 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja 
laajentavat tutkinnon osat

Opettaja 95 69,3
Opettaja ja työelämän edustaja 42 30,7
Yhteensä 137 100,0

Yritystoiminta Opettaja 2 50,0
Opettaja ja työelämän edustaja 2 50,0
Yhteensä 4 100,0
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