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OHJEET OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMISEEN ERITYISOPISKELIJOIDEN 

NÄYTÖISTÄ  
 

Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan pe-
rustutkinnoissa/kolmannen vuoden oppimistulokset 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus käynnisti syksyllä 2012 kansallisen oppimistulos-

ten arvioinnin autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan 

perustutkinnoissa. Arviointitieto kootaan koulutuksen järjestäjien organisoimista ammatti-

osaamisen näytöistä. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan voimassa olevien 

ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaan. 

Arviointi kohdistuu kaikkiin syksyllä 2012 ko. koulutuksen aloittaneisiin koulutuksen järjes-

täjiin ja opiskelijoihin. Tieto kootaan kaikista ammattiosaamisen näytöistä kolmen lukuvuo-

den ajalta. Tiedonkeruu päättyy keväällä 2015. Koulutuksen järjestäjät toimittavat oppimis-

tulostiedot lukuvuosittain. Tiedonkeruu ei koske näyttötutkintoina suoritettavia am-

matillisia perustutkintoja.  

Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen toimitettavat tiedot ammattiosaamisen näy-

töistä 

Erityisoppilaitoksissa, erityisryhmissä ja tavallisissa opetusryhmissä opiskelevien erityisopis-

kelijoiden ammattiosaamisen näytöistä kerätään oppimistulostiedot ja taustatiedot erillisellä 

Excel-lomakkeella (Liitteissä). Tiedot täytetään opiskelijakohtaisesti, mutta opiskelijan hen-

kilötietoja ei kirjata. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytön dokumentointilomak-

keen täyttää joko opettaja tai muu ammattiosaamisen näytöstä vastaava henkilö.  

Excel-lomakkeeseen tallennetaan seuraavat tiedot: 

1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen nimi ja nro  
(Tilastokeskuksen numerointi) 

2. Tiedot siitä, opiskeleeko opiskelija 1=erityisoppilaitoksessa, 2=erityisopiskelijoiden ryh-
mässä ammatillisessa oppilaitoksessa vai 3=tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatilli-
sessa oppilaitoksessa 

3. Perustutkinto (Tilastokeskuksen käyttämä numerointi)  
4. Tutkinnon osa: Käytetään Opetushallituksen opintoluokituskoodinumeroa. Mikäli niitä 

ei ole oppilaitoksen järjestelmissä käytössä, annetaan täydellinen tutkinnon perusteissa 
käytetty tutkinnon osan nimi 

5. Opiskelijan sukupuoli (1 = mies, 2 = nainen) 
6. Tiedot siitä, onko HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-

telma) tehty? 1=kyllä, 2=ei, 3=en osaa sanoa 
7. Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessa (pp.kk.vvvv) 
8. Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pp.kk.vvvv) 
9. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohta (pp.kk.vvvv) 
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10. Ammattiosaamisen näyttöpaikka: 1 = työpaikka, 2 = oppilaitos, 3=työpaikka ja oppilai-
tos 

11. Organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet, jossa /joissa ammattiosaamisen 
näyttö on toteutettu. (Jos tutkinnon osan näyttö on annettu useammassa paikassa, suori-
tuspaikkojen nimet erotellaan pilkulla.)   

12. Lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä. Teksti vastaa näyt-
tötodistuksen kuvausta.  

13. Tiedot siitä, käytettiinkö ammattiosaamisen näytön arvioinnissa mukautettuja tavoitteita 
1=kyllä, 2=ei 

14. Miten näytön tavoitteita mukautettiin? (vastataan vain, jos tavoitteita on mukautettu) 
15. Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan 1=numeerisena, 2=numeerisena ja sanal-

lisena, 3=ainoastaan sanallisena 
16. Ammattiosaamisen näytön arvosanat (1-3) arviointikohteittain (työprosessin hallinta, 

työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hal-
linta, elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta)  

17. Tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvosana, mikäli numeerista arviointia on 
käytetty  

18. Näytön sanallinen arviointi, jos annettu 
19. Mitä tukitoimia on järjestetty eritysopiskelijan näytön toteuttamiseksi? 
20. Arviointikeskusteluun osallistuivat: 1 = opiskelija ja opettaja, 2 = opiskelija ja työelämän 

edustaja, 3 = opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja, 4 = opettaja ja työelämän edus-
taja, 5 = arviointikeskustelua ei pidetty, 6= muita henkilöitä, keitä? (Jos tutkinnon osan 
näyttö muodostuu osanäytöistä, valitaan vaihtoehto, jossa ovat kaikki eri vaiheissa mu-
kana olleet osapuolet.) 

21. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päätti: 1 = opettaja, 2 = työelämän edustaja, 3 = 
opettaja ja työelämän edustaja.  

22. Erityisopetuksen syy (vaihtoehdot perustuvat Tilastokeskuksen käyttämään 
 luokitukseen) 

1 = hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (opiskelijat, joilla on 
diagnosoituja vaikeuksia kuten AD/HD tai ADD) 

2 = kielelliset vaikeudet (vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä vai-
keuksia kuten vaikea lukiongelma, dysfasia tai dyslexia) 

3 = vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (käyttäytymiseen liittyviä ongelmia kuten 
sosiaalista sopeutumattomuutta) 

4 = lievä kehityksen viivästyminen (laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei kuitenkaan koh-
dan 5 mukaista vaikeaa kehityksen viivästymää) 

5 = vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma (saaneet pe-
ruskoulussa opetusta toiminta-alueittain; yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista 
avustusta päivittäisistä toiminnoissa), 

6 = psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat), 

  7 = fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä 

8 = autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 



 
      2 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki, puhelin 029 533 5500, etunimi.sukunimi@karvi.fi, www.karvi.fi 

Nationella centret för utbildningsutvärdering 

Mannerheimplatsen 1 A, 00100 Helsingfors, telefon 029 533 5500, fornamn.efternamn@karvi.fi, www.karvi.fi 

9 = liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oi-
reyhtymä, lyhytkasvuisuus) 

10 = kuulovamma,  

11 = näkövamma,  

12 = muu syy: edellyttää erityisopetusta 

 

Tiedonkeruu Excel-pohjalle ja tietojen toimittaminen Kansalliseen koulutuksen arviointikes-

kukseen 

 Tiedot tallennetaan Excel-lomakkeelle, joka palautetaan osoitteeseen 
amop@karvi.fi. (Huom. Excel-lomake toimitetaan aina sähköisesti, ei tulosteena.)  

 Kullekin riville tulee kunkin opiskelijan yhden tutkinnon osan ammattiosaamisen 
näyttöön liittyvät tiedot. Kustakin opiskelijasta täytetään niin monta riviä, kuin hä-
nellä on tutkinnon osia, joista näyttö on annettu.  

 Tiedot kootaan Excel-lomakkeelle opintohallintojärjestelmistä käyttäen kriteereinä 
opiskeltavan tutkinnon aloittamisvuotta ja koko tutkinnon osan näytön arvosanasta 
päättämisen ajankohtaa.  

 Osanäyttöjen arviointeja ei toimiteta vaan ainoastaan koko tutkinnon osan 
näytön arvosanat arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosana 

 Ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteluja ei toimiteta. 
Aikataulu:  

Tiedot toimitetaan lukuvuosittain. Kolmannen lukuvuoden tiedot (1.8.2014–31.5.2015) 

15.6.2015 mennessä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus muistuttaa yhteyshenkilöitä 

tietojen toimittamisesta lähempänä ko. ajankohtaa. 

Eri toimijoiden vastuut 

Tiedonkeruu toteutetaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja koulutuksen järjes-

täjien yhteistyönä. Koulutuksen järjestäjä vastaa tiedon tallentamisesta ja sen toimittami-

sesta Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen. Kansallinen koulutuksen arviointikes-

kus vastaa tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Arvioinnin päätteeksi Kansallinen kou-

lutuksen arviointikeskus toimittaa koulutuksen järjestäjille palauteraportin, jossa järjestäjän 

tulosta verrataan kansalliseen tulokseen. Kansallinen arviointiraportti ko. tutkintojen oppi-

mistuloksista valmistuu keväällä 2016. 

Kaikki seurannassa koottavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisten koulu-

tuksen järjestäjien, oppilaitosten tai opiskelijoiden tietoja julkisteta.   

Oppimistulosten arviointien ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.karvi.fi 

 

mailto:amop@karvi.fi
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Lisätietoja oppimistulostiedon kokoamisesta ja tallentamisesta antaa erikoissuunnittelija 

Tarja Frisk. amop@karvi.fi.  

 

LIITE  Erityisopiskelijoiden näytön oppimistulostiedon koontilomake  

 

 

     


