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KANSALLISET ARVIOINNIT AMMATILUSESSA KOULUTUKSESSA VUOSINA 2016—2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee vuosina 2016—2017 seuraavat ammatillista
koulutusta koskevat arvioinnit:

O Ammatillisten perustutkintojen oppimistulokset

O Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmä

O Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehostaminen

O Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa

O Merenkulkualan koulutus

Arvioinnit perustuvat opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitel
maan 2016—2019 lukuun ottamatta valtioneuvoston kanslian rahoittamaa Ammatillisen koulutuk
sen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanketta.

Arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liitteessä 1. Karvi on tarvitta
essa yhteydessä koulutuksen järjestäjiin kuhunkin arviointiin liittyen. Osaan arvioinneista pyydetään
nimeämään koulutuksen järjestäjän yhdyshenkilö. Yhdyshenkilöt ilmoitetaan osoitteessa
www.karvi.fi/ilmoittautuminen liitteessä 1 kerrottuun ajankohtaan mennessä.

Valmistuvat raportit 1 Vuonna 2016 valmistuvat arviointiraportit autoalan, tieto- ja viestintäteknii
kan, musiikkialan sekä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintojen oppimistuloksista, kestävän kehi
tyksen oppimistuloksista sekä matematiikan seuranta-arvioinnin oppimistuloksista. Lisäksi koulu
tuksen järjestäjiä tiedotetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arvioinnin pa
lautekyselyn tuloksista.

Koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämmejo etukäteen yhteistyöstä!

Liitteet

Yksikön päällikkö Anu Räisänen

Liite 1. Kuvaukset ammatillista koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista
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LIITE 1. KUVAUKSET AMMATILLISTA KOULUTUSTA KOSKEVISTA KANSALLISISTA ARVIOINNEISTA  
 

 
Ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit 
 
Oppimistulosten arvioinnit perustuvat ammattiosaamisen näytöistä kerättävään tietoon sekä täy-
dentävään arviointiin. Vuoden 2016 aikana on meneillään kymmenen ammatillisen perustutkinnon 
arviointia, joista tänä vuonna päättyvät nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen, prosessiteollisuuden sekä 
audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen arvioinnit. Niihin liittyen tehdään keväällä 2016 arvi-
ointikäynnit, joista on sovittu kohteena olevien koulutuksen järjestäjien kanssa. 
 
Tällä hetkellä arviointi on käynnissä seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Arviointeihin on 
jo nimetty koulutuksen järjestäjien yhdyshenkilöt.

● Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt 2013−2016  ● Matkailualan pt 2014−2017  
● Prosessiteollisuuden pt 2013−2016 ● Puutarhatalouden pt 2014−2017  
● Audiovisuaalisen viestinnän pt 2013−2016 ● Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt 2015−2018 
● Talotekniikan pt 2014−2017 ● Kauneudenhoitoalan pt 2015−2018  
● Liikunnan ohjauksen pt 2014−2017  ● Hevostalouden pt 2015−2018 

 
Lisätietoja: arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5543, paula.kilpelainen@karvi.fi  
 
 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi 
 
Arviointi kohdistuu ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arviointijärjestelmän toimivuu-
teen, hyödyllisyyteen, luotettavuuteen ja kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on kehittää kansallista 
oppimistulosten arviointia niin, että se vastaa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä ta-
pahtuviin muutoksiin ja on entistä hyödyllisempi koulutuksen järjestäjille, opetushallinnolle ja sidos-
ryhmille. Arviointiin sisältyy muun muassa koulutuksen järjestäjille suunnattu kysely, työpajoja ja 
asiantuntijapaneeleita. Lisäksi arviointijärjestelmää arvioidaan ulkoisesti. Arvioinnissa tuotetaan 
myös tietoa oppimistulosten arviointien tuottamista tuloksista.  
 
Arviointi tehdään vuoden 2016 aikana. Arviointiraportti julkaistaan ja oppimistulosten arviointijär-
jestelmän uudistaminen käynnistetään vuonna 2017. 
 
Koulutuksen järjestäjille kohdistetaan kysely toukokuussa 2016. Syksyllä 2016 järjestetään työpajoja. 
 
YHDYSHENKILÖ | Arviointiin osallistuvat vain ne ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät, jotka 
ovat osallistuneet ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arviointeihin. Tarkempi tiedote 
arvioinnista ja luettelo tehdyistä oppimistulosten arvioinneista on verkossa. Pyydämme oppimistu-
losten arviointeihin osallistuneita järjestäjiä nimeämään arviointijärjestelmän arvioinnin yhdyshen-
kilön ja ilmoittamaan hänen tietonsa 6.5.2016 mennessä osoitteessa: 
www.karvi.fi/ilmoittautuminen. Järjestäjä nimeää vain yhden yhdyshenkilön, vaikka olisikin ollut 
mukana useammassa arvioinnissa. Karvi lähettää yhdyshenkilöille tarkemman ohjeen arvioinnista 
välittömästi ilmoittautumisajankohdan päättymisen jälkeen. 

 
Lisätietoja: arviointineuvos Mari Räkköläinen, puh. 029 533 5527, mari.rakkolainen@karvi.fi   

mailto:paula.kilpelainen@karvi.fi
http://karvi.fi/app/uploads/2016/04/Tiedote_Karvi_Amm_koul_oppimistulosten_arviointijarjestelman_arviointi.pdf
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Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehostaminen 
 
Arviointi perustuu strategisen hallitusohjelman OSAAMINEN JA KOULUTUS -kärkihankkeen 2 ”Toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen reformi” yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen ja sitä edistä-
viin ajattelu- ja toimintatapoihin sekä muutoksen vaikutuksiin. Arvioinnissa tuotetaan monipuoli-
seen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteu-
tumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotetaan tietoa 
hyvistä käytännöistä. Arvioinnin tavoitteena on tukea reformin aikaista päätöksentekoa ja erityisesti 
ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Arvioinnissa 
eri tahot, kuten koulutuksen järjestäjät, työelämän edustajat, opiskelijat ja sidosryhmät, osalliste-
taan arviointitiedon tuottamiseen, tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen.  
 
Arviointi tehdään valtioneuvoston kanslian rahoittamana valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan 
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahalla. Karvi tiedottaa hankkeen tuloksista sen eri vaiheissa 
valtioneuvoston kanslian kanssa sovittavalla tavalla. Arvioinnin väliraportti valmistuu keväällä 2017 
ja loppuraportti saman vuoden lopulla. 
 
Koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, työelämälle ja sidosryhmille kohdistetaan kysely/itsearviointi 
syksyllä 2016 ja järjestetään alueellisia paneeleja vuonna 2017. 
 
YHDYSHENKILÖ | Pyydämme kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä nimeämään arvioinnille 
yhdyshenkilön ja ilmoittamaan hänen tietonsa 6.5.2016 mennessä osoitteessa:  
www.karvi.fi/ilmoittautuminen.  
 
Lisätietoja: arviointineuvos Aila Korpi, puh. 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi  
 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi ammatillisessa koulutuksessa 
 
Arviointi kohdistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudis-
tuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuu-
teen. Arviointi kohdistuu esi- ja perusopetukseen, toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lu-
kiokoulutukseen. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijahuollon tilasta ja sen vaikuttavuudesta opiskeli-
jahuollon kehittämisen ja eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi. Tuloksia käytetään opis-
kelijahuollon ja sen laadun kehittämisessä kansallisella ja paikallisella tasolla.  
 
Arviointiaineisto kerätään kyselyllä ja haastatteluilla keväällä 2017. Lisäksi pidetään työpajoja tai ar-
viointipaneeleja. Arviointiraportti valmistuu syksyllä 2017.  
 
YHDYSHENKILÖ | Pyydämme ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä nimeämään arvioinnille yh-
dyshenkilön ja ilmoittamaan hänen tietonsa 6.5.2016 mennessä osoitteessa:  
www.karvi.fi/ilmoittautuminen.  
 
Lisätietoja: arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, tarja.frisk@karvi.fi  
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Merenkulkualan koulutuksen arviointi 
 
Karvi tekee yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kanssa Merenkulkualan koulutuksen 
arvioinnin vuosina 2015–2017. Arviointi kohdistuu merenkulkualan koulutusta tarjoaviin ammatilli-
siin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että suoma-
laista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla organisaatioilla on toimivat laatujärjestelmät ja -menet-
telyt vähintään STCW-yleissopimuksen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers) laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää 
STCW-yleissopimuksen vaatimukset.  
 
Arviointi perustuu koulutusorganisaation tekemään itsearviointiin, tausta-aineistoon ja arviointiryh-
män tekemään arviointikäyntiin. Koulutusyksikkökohtaiset arviointikäynnit tehdään ajalla huhtikuu 
2016 – tammikuu 2017.  
 
Arviointia koskeva kansallinen raportti valmistuu syksyllä 2017. Lisäksi Trafi raportoi arvioinnin tu-
lokset kansainväliselle merenkulkualan järjestölle IMO:lle (International Maritime Organization). 

 
Lisätietoja: arviointineuvos Aila Korpi, puh. 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi 

mailto:aila.korpi@karvi.fi

