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OHJEET OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMISEEN nuoriso- ja vapaa-ajan-
ohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkin-
noissa/toisen vuoden oppimistulokset 

 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus käynnisti syksyllä 2013 kansallisen oppimistulos-
ten arvioinnin nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen 
viestinnän perustutkinnoissa. Arviointitieto kootaan ammattiosaamisen näytöistä. Ammat-
tiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan voimassa olevien ammatillisen perustutkin-
non perusteiden mukaan. 
 

Arviointi kohdistuu kaikkiin syksyllä 2013 ko. koulutuksen aloittaneisiin koulutuksen järjes-
täjiin ja opiskelijoihin, myös erityisopiskelijoihin. Tieto kootaan kaikista ammattiosaamisen 
näytöistä kolmen lukuvuoden ajalta. Tiedonkeruu päättyy keväällä 2016. Koulutuksen jär-
jestäjät toimittavat oppimistulostiedot Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen luku-
vuosittain.  

  Tietojen keruu 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa koontilomakkeella (liite 1) seuraavat tiedot:  

Erityisopiskelijoiden tiedot (HOJKS) täytetään toiselle koontilomakkeelle, (liite 2) ja siihen on erillinen 

ohje:  

1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen nimi ja nro (Tilastokeskuksen numerointi) 
2. Opiskelijan suku- ja kaikki etunimet 
3. Opiskelijan henkilökohtainen tunniste, mikäli käytössä (opintohallintojärjestelmissä käy-

tetty ID) 
4. Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessa (pp.kk.vvvv) 
5. Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pp.kk.vvvv) 
6. Opiskelijan sukupuoli: 1 = mies, 2 = nainen 
7. Perustutkinto (Tilastokeskuksen käyttämä numerointi) 
8. Tutkinnon osa: Käytetään Opetushallituksen opintoluokituskoodinumeroa. Mikäli niitä 

ei ole järjestelmissä käytössä, annetaan täydellinen tutkinnon perusteissa käytetty tutkin-
non osan nimi 

9. Ammattiosaamisen näytön arvosanat arviointikohteittain: työprosessin hallinta, työme-
netelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja 
elinikäisen oppimisen avaintaidot (arvosana-asteikko 1–3, 1 = tyydyttävä,  
2 = hyvä, 3 = kiitettävä). (Merkitään pelkkä numero 1-3, ei kirjaimia eteen) 

10. Tutkinnon osan näytön arvosana (arvosana-asteikko 1–3) 
11. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohta (pp.kk.vvvv) 
12. Näytön suorittaminen työssäoppimisjakson yhteydessä: 1 = kyllä, 2 = ei. (Jos tutkinnon 

osan näyttö muodostuu osanäytöistä, joista yksikin on suoritettu työssäoppimisjaksolla, 
valitaan työssäoppiminen.) 

13. Ammattiosaamisen näyttöpaikka: 1 = työpaikka, 2 = oppilaitos, 3 = työpaikka ja oppi-
laitos  
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14. Organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet, jossa/joissa ammattiosaamisen 
näyttö on toteutettu. (Jos tutkinnon osan näyttö on annettu useammassa paikassa, suori-
tuspaikkojen nimet erotellaan pilkulla.) 

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

16. 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 (Jos tutkinnon osan näyttö muodostuu osanäy-
töistä, valitaan vaihtoehto, jossa ovat kaikki eri vaiheissa mukana olleet osapuolet.) 

17. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäjä: 1 = opettaja, 2 = työelämän edustaja,  
3 = opettaja ja työelämän edustaja  

Tietojen tallentaminen ja toimittaminen Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen 

 Tiedot tallennetaan oppimistulosten koontilomakkeelle, joka palautetaan 
sähköpostilla osoitteeseen amop@karvi.fi. Koontilomake toimitetaan aina säh-
köisesti, ei paperitulosteena.  

 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 koontilomakkeelle 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 Opetushallitukseen 
Aikataulu:  

Tiedot toimitetaan lukuvuosittain. Toisen lukuvuoden (1.8.2014–31.7.2015) tiedot tulee 

toimittaa 31.8.2015 mennessä ja kolmannen lukuvuoden tiedot (1.8.2015–31.5.2016) 

15.6.2016 mennessä. Yhdyshenkilöitä tiedotetaan 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 oppimistuloksista 

valmistuu 2016/2017. 

Koottavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisten koulutuksen järjestäjien, 

oppilaitosten tai opiskelijoiden tietoja julkisteta.   
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Oppimistulosten arviointien ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.karvi.fi 

Lisätiedot: erikoissuunnittelija Tarja Frisk puh. 029 533 5504, sähköposti: amop@karvi.fi.  

  

LIITE 1 Oppimistulosten koontilomake 
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