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Tiivistelmä

Holopainen, J. 2016. Ammatillinen osaaminen musiikkialan perustutkinnossa. Helsinki: Kansal-
linen koulutuksen arviointikeskus.

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen musiikkialan perustutkinnossa. Arviointiaineisto 
on koottu ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. 
Tulokset kuvaavat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen järjestämiseen liittyvää 
toimintaa. Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2012 musiikkialan perustutkinnon ammatillisena 
peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yksi-
köihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 2015 loppuun 
saakka. Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä kuvaavia määrällisiä tietoja 
täydennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla. Lisäksi analysoitiin ammattiosaamisen 
näyttöjen toimielimen hyväksymät näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset. Alan opettajien 
asiantuntemusta hyödynnettiin aineiston ja tulosten analysoinnissa.

Oppimistulosten arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin, ja siten se kohdistui amma-
tilliseen osaamiseen. Arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perusteissa koulutukselle asetetut 
ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. Osaamisen arviointi näytöissä kohdistuu työpro-
sessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin ja työn perustana olevan tiedon hallintaan sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Tutkintojen perusteet toimivat siten keskeisenä arvioinnin 
lähtökohtana.

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 17). Oppimistulostietoja toimitti 15 
(88 %) koulutuksen järjestäjää. Aineisto kattoi 251 opiskelijaa ja 1 000 ammattiosaamisen näyttöä. 
Arviointi kohdistui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto sisälsi vain yksittäisiä erityisopiskelijoiden 
näyttöjen arvosanatietoja. Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 14 koulutuksen järjestäjältä ja näytön 
kuvauksia 890 kappaletta. Itsearviointiaineiston toimitti 15 järjestäjää.

Musiikkialan opiskelijoiden ammatillinen osaaminen oli näyttöjen arvosanoilla mitattuna erin-
omaista. Noin kaksi kolmasosaa (68 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitet-
tävän, 29 prosenttia hyvän ja 3 prosenttia tyydyttävän arvosanan. Opiskelijoiden yleisin arvosana 
kaikissa osaamisen arvioinnin kohteissa oli kiitettävä, ja opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin 
kaikki arvioinnin kohteet. Näyttöjen nähtiin mittaavan hyvin alan osaamista. Miesten ja naisten 
osaaminen oli keskimäärin samalla tasolla. Arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu musiikkialan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Musiikki-
alan näytöistä hieman yli kolmannes (37 %) suoritettiin työelämässä ja lähes puolet oppilaitoksissa. 
Oppilaitosnäyttöjen nähtiin vastaavan todellisia työtilanteita. Työssäoppimisen yhteydessä toteu-
tettiin 39 prosenttia näytöistä. Koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia 
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näyttöpaikkoja oli saatavilla hieman paremmin kuin työssäoppimispaikkoja. Työelämän edustaja 
oli mukana suurimman osan näyttöjen (88 %) arvioinnissa. Alan opettajien työelämäosaaminen 
oli usein ajantasaista, ja opettajat arvioivat näyttöjä toisinaan myös työelämän edustajan roolissa.

Pedagogisilla toiminnoilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oppimistuloksiin. 
Sen sijaan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat jossain määrin riippuvaisia arvioijista. 
Arviointi korostaakin opettajien ja työelämän edustajien arviointiosaamisen sekä kriteerien tul-
kitsemisen yhdenmukaisuuden tärkeyttä. Arvioinnissa tuli ilmi eroja muun muassa näyttöjen 
ja näyttösuunnitelmien laadussa, elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvioinnissa sekä ammat-
tiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnassa. Myös työelämän edustajien osallistamisessa 
koulutuksen suunnitteluun ja näyttöjen toteutukseen havaittiin kehittämistarpeita. 

Arviointi nosti esiin kehittämistarpeita sekä musiikkialan perustutkintokoulutuksen järjestäjille 
että opetushallinnolle.
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Sammandrag

Holopainen, J. 2016. Yrkeskunnandet i grundexamen i musik. Helsingfors: Nationella centret för 
utbildningsutvärdering

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen i musik. Utvärderingsmaterialet base-
rar sig på genomförda yrkesprov och på kompletterande material som beskriver hur yrkesp-
roven ordnas. Resultaten ger information om de vitsord som getts för yrkesproven och om  
verksamheten i anknytning till ordnandet av yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande 
som inledde sina studier för grundexamen i musik genom grundläggande yrkesutbildning hösten 
2012 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Utvärderingsmaterialet samlades in under 
hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2015. Vitsorden och de kvantitativa uppgifterna 
som ger information om ordnandet av yrkesproven kompletterades med utbildningsanordnarnas 
självvärderingar. Dessutom analyserades yrkesprovsplanerna och beskrivningarna av yrkesproven, 
som godkänts av det organ som tillsatts för yrkesproven. I analysen av materialet och resultaten 
utnyttjades branschlärarnas sakkunskap.

Utvärderingen av inlärningsresultaten grundade sig på yrkesproven, vilket betyder att  
utvärderingen gällde de studerandes yrkeskunnande. Utvärderingen genomfördes utifrån de krav 
på yrkesskicklighet och de bedömningskriterier som fastslagits i grunderna för examina och som 
ska beaktas i utbildningen. När kunnandet bedöms i yrkesproven beaktas hur väl de studerande 
behärskar arbetsprocessen, arbetsmetoderna, -redskapen och materialen, den kunskap som ligger 
till grund för arbetet och nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör 
således en central utgångspunkt för utvärderingen.

Utvärderingsmaterial samlades in av alla utbildningsanordnare (n = 17). Uppgifter om inlärnings-
resultaten inlämnades av 15 (88 %) utbildningsanordnare. Materialet omfattade 251 studerande 
och 1 000 yrkesprov. Utvärderingen gällde också specialstuderande. Materialet innehöll endast 
enstaka vitsordsuppgifter för yrkesprov som specialstuderande genomfört. I materialet ingick 
yrkesprovsplaner utarbetade av 14 utbildningsanordnare och 890 yrkesprovsbeskrivningar. Själ-
vvärderingsmaterialet skickades in av 15 anordnare.

De studerandes yrkeskunnande var utmärkt sett till vitsorden för yrkesproven. Ungefär två  
tredjedelar (68 %) av de studerande fick vitsordet berömliga, 29 procent goda och 3 procent 
nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord var berömliga i alla föremål för bedömning, och de 
behärskade nästan lika bra alla föremål för bedömning. Det ansågs att yrkesproven var ett bra mått 
på kunnandet inom området. Männens och kvinnornas kunnande var i genomsnitt på samma 
nivå. Det fanns skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnarna.
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Arbetslivsorienteringen förverkligas rätt så väl i utbildningen i musik. Av yrkesproven i musik 
genomfördes lite över en tredjedel (37 %) i arbetslivet och nästan hälften i läroanstalterna. Det 
ansågs att yrkesproven i läroanstalterna motsvarade verkliga arbetssituationer. 39 procent av 
yrkesproven genomfördes i samband med inlärning i arbetet. Enligt utbildningsanordnarna var 
tillgången på yrkesprovsplatser som var lämpliga med tanke på målen i examen bättre än på 
platser för inlärning i arbetet. En arbetslivsrepresentant deltog i de flesta av bedömningarna av 
yrkesproven (88 %). Lärarnas arbetslivskompetens var ofta aktuell, och ibland bedömde lärarna 
yrkesprov även i rollen som arbetslivsrepresentant. 

Det noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska aktiviteter och inlär-
ningsresultat. Däremot var vitsorden för yrkesproven i någon mån beroende av bedömarna. Att 
lärarna och arbetslivsrepresentanterna är kunniga i bedömning och att kriterierna tolkas på ett 
enhetligt sätt är också något som utvärderingen fokuserar på. Utvärderingen visade att det finns 
skillnader bland annat i kvaliteten på yrkesproven och i bedömningen av nyckelkompetenserna 
för livslångt lärande. Dessutom observerades skillnader mellan organen som tillsatts för yrkes- 
proven i fråga om deras arbetssätt. Det framkom också utvecklingsbehov när det gäller att engagera 
arbetslivsrepresentanterna i planeringen av utbildningen och i genomförandet av yrkesproven. 

Utvärderingen lyfte fram utvecklingsbehov både hos anordnarna av utbildning som leder till 
grundexamen i musik och hos utbildningsförvaltningen.
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Abstract

Holopainen, J. 2016. Vocational competence in Vocational Qualification in Music. Helsinki:  
Finnish Education Evaluation Centre

The evaluation focuses on vocational competence in the upper secondary level Vocational  
Qualification in Music. Evaluation data was obtained from vocational skills demonstrations and 
from supplementary data describing the arrangement of such demonstrations. The results describe 
grades awarded for vocational skills demonstrations and activities relating to the arrangement of 
skills demonstrations. The evaluation focused on all students who had started studying towards 
a Vocational Qualification in Music in vocational upper secondary education and training (VET) 
in autumn 2012 and on all units providing such VET programmes. Evaluation material was col-
lected over the entire duration of the programmes until the end of spring term 2015. Informa-
tion on grades and quantitative data on arrangement of vocational skills demonstrations were  
supplemented with self-assessments of VET providers. In addition, the evaluation involved  
analysing the vocational skills demonstration plans and the descriptions of skills demonstrations 
approved by the institutional bodies responsible for demonstrations. In the analysis of the data 
and results, the evaluation team drew on the expertise of teachers working in the field.

Evaluation of learning outcomes was based on vocational skills demonstrations, thus focusing 
on vocational competence. The evaluation was based on the vocational skills requirements and  
assessment criteria specified for the programme in the Qualification Requirements. In  
demonstrations, the assessment of learning focuses on mastering the work process, working 
methods, tools and materials and the underpinning knowledge of the work and key competences 
for lifelong learning. In other words, the Qualification Requirements functioned as a key starting 
point for evaluation.

Evaluation data was collected from all training providers (17). Information about learning  
outcome results was supplied by 15 (88%) of training providers. The data covered 251 students 
and 1,000 skills demonstrations. The evaluation also focused on special needs students. The data 
only included information about individual special needs students’ demonstrations. It included 
skills demonstration plans from 14 VET providers and 890 descriptions of skills demonstrations. 
Self-assessment data was submitted by 15 providers.

The grades for the demonstrations of vocational competence by the music industry students 
were excellent. About two thirds of the students (68%) received a grade of “excellent” for the  
demonstration part of the qualification, 29 per cent had a grade of “good” and 3 per cent  
“satisfactory”. The most frequent grade in all aspects of students’ competence was “excellent” and 
the students performed almost equally well in all aspects of the evaluation. The demonstrations 
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showed a good measure of competence in the industry. The competence of men and women was 
at the same level on average. Differences were found in the grades awarded between VET providers.

The working life relevance of the programmes was seen to be quite good in the education and 
training for the Music Industry. Over one third (37%) of the music industry demonstrations 
were carried out in a working environment and almost half in the educational institutions. The 
demonstrations in the educational institutions were regarded as corresponding to real working 
life situations. 39 per cent of the demonstrations were carried out as part of work-based learning. 
According to the education providers, there were a few more demonstration places available 
that met the objectives of the qualification than there were work-based places. Representatives 
from professional life took part in the evaluation of most (88%) of the demonstrations. The  
professional competence of teachers in the sector were often current and the teachers evaluated 
the demonstrations taking the role of representatives of professional life.

Pedagogical activities were not found to show a statistically significant correlation with the learning 
outcomes. On the other hand, the grades for demonstrations of professional competence were 
to some extent dependent on the evaluators. The evaluation emphasised the importance of the 
evaluation skills of teachers and representatives from professional life, as well as the importance 
of consistency in the interpretation of the criteria. The evaluations showed differences in the  
quality of the demonstrations and demonstration plans, the evaluation of lifelong learning key 
skills as well as in the activities of the institutional body responsible for demonstrations. It was also  
noted that there were development needs in the planning of education and the implementation of  
demonstrations among the representatives of the working life bodies that participated in the process. 

The evaluation highlighted development needs in respect of both the providers of vocational 
qualifications in the music industry as well as in education administration.
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1 
  Johdanto

Musiikkialan perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2012–2015. Arviointi perustui 
opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuksen arviointi-
suunnitelma vuosille 2012–2015) sekä musiikkialan perustutkinnon perusteissa määritettyihin 
tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Musiikkialan perustutkinto 2010). 

Arvioinnissa analysoitiin sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa 
määritetyt ammattitaitovaatimukset ja miten hyvin osaaminen siten vastaa työelämän tarpeita. 
Tieto oppimistuloksista koottiin ammattiosaamisen näytöistä1. Arviointi kohdistui siten koulutuk-
sen järjestäjän ja työpaikkojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin työtilanteisiin 
ja työprosesseihin ja opiskelijan ammatilliseen osaamiseen. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä. Järjestäjällä on tuke-
naan monijäseninen ammattiosaamisen näyttöjen toimielin, joka hyväksyy ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista 
sekä valvoo näyttöjen toteuttamista. (L 601/ 25 a §.)

Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet2 ovat tutkinnon perusteiden 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. Ammattiosaa-
misen näyttöjen arvosanoista päättävät toimielimen hyväksymät opettajat ja työelämän edustajat 
yhdessä tai erikseen. Lainsäädännön (A 603/2005, 11 §) avulla on myös varmistettu arvioijien 
osaamisen riittävyys. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat tallennetaan tutkinnon osittain ja 
arviointikohteittain.

Oppimistulosten arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestivät musiikkialan 
perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2012–2015. Arvioinnin kohteena olivat 
kaikki opiskelijat, jotka aloittivat kyseisen koulutuksen syksyllä 2012. Arviointitietoa koottiin 
kolmen vuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista sekä 
täydentävästä aineistosta, jota varten koottiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit, toimielinten 

1 Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös käsitettä näyttö.
2 Raportissa käytetään arvioinnin kohteesta myös käsitettä osaamisalue.
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hyväksymät ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sekä näyttöjen 
kuvaukset. Itsearvioinneissaan koulutuksen järjestäjät tuottivat sekä määrällistä että laadullista 
tietoa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta, toteutuksesta, resursseista ja kehittämisestä. 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioinnin 
toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin vuoro-
vaikutteisuutta. Aineisto koottiin suoraan koulutuksen järjestäjien toteuttamista ammattiosaamisen 
näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi sekä 
koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia 
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. 

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Tulososioissa 
kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat sekä niiden toteuttamis- ja arviointitavat, koulu-
tuksen järjestäjien itsearvioinnin tulokset sekä näyttöjen ja näyttösuunnitelmien analysointitulok-
set. Raportin lopussa tarkastellaan arvioinnin luotettavuutta sekä esitetään arviointiin perustuvat 
johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. 
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2 
  Arviointiprosessi ja menetelmät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastasi arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, tu-
losten analysoinnista sekä raportin laatimisesta. Arviointiryhmään kuuluivat yksikön päällikkö 
Anu Räisänen (9/2015 saakka), arviointineuvos Mari Räkköläinen (9/2015 alkaen), arviointiasi-
antuntijat Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen), arviointisuunnittelija 
Johanna Holopainen (1/2016 alkaen) sekä assistentti Ritva Saurio. Arviointitulosten analysoinnista 
ja raportoinnista vastasi arviointisuunnittelija Johanna Holopainen. Arviointiryhmään kutsuttiin 
alan asiantuntijoina lehtorit Hanna-Leena Haapamäki Helsingin konservatoriosta ja Esko Kaup-
pinen Kuopion konservatoriosta. He analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset ja 
osallistuivat arvioinnin tulosten tulkintaan. 

Koulutuksen järjestäjät nimesivät arvioinnin yhdyshenkilöt, kokosivat arviointitiedot ja toimitti-
vat ne Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen. Järjestäjät vastasivat myös omien tietojensa 
luotettavuudesta. 

2.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 1 kuvataan musiikkialan oppimistulosten arvioinnin rakenne, prosessi, arviointiaineistot 
ja aikataulu. 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 15) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

NÄYTTÖSUUNNITELMIEN 
(n = 14) ANALYSOINTI 

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän 
palaute 

2012–2015 2015 2016 

ARVIOINTIAINEISTO 
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 

NÄYTTÖJEN KUVAUSTEN 
(n = 890) ANALYSOINTI 

ARVOSANATIEDOT 
AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISTÄ 
• Arvosanat (n = 1 000) 
• Opiskelijat (n = 251) 
• Erityisopiskelijoiden näytöt 

(n = 4) 
• Koulutuksen järjestäjät (n = 17) 

KUVIO 1. Musiikkialan perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma



14

Arviointikysymykset olivat:

1.  Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkinnon perus-
teissa määritettyjä ammattitaitovaatimuksia? 

2.  Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liit-
tyvän prosessin laatua? 

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

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

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

mistulosten parantamiseksi?

Arviointikysymyksiä tarkastellaan Arvioivat johtopäätökset -luvussa (luku 8).

2.2 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi arviointitietoa kaikilta musiikkialan perustutkintoa 
ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjiltä. Tiedonkeruu kohdistui 
vuonna 2012 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöihin. Arviointitietoa 
koottiin kolmen lukuvuoden ajan kerran lukuvuodessa erillisellä Excel-pohjaisella lomakkeella. 

Määrälliset tunnusluvut olivat seuraavat: 

1. Oppilaitoksen numero (Tilastokeskuksen numerointi)
2. Opiskelija suku- ja kaikki etunimet
3. Opiskelijan henkilökohtainen tunniste (opiskelijahallintojärjestelmässä käytetty 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 (kyllä/ei)
13. Ammattiosaamisen näyttöpaikka (työpaikka/ oppilaitos/ työpaikka ja oppilaitos)
14. Näyttöpaikka/paikat (organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet)
15. Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
16. Arviointikeskusteluun osallistuneet



15

17. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet
18. Lomakkeen täyttäjän suku- ja etunimi
19. Tietojen täyttämisen päivämäärä (pv.kk.vvvv).

Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista3 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.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tietoja toimitettiin tässä arvioinnissa alle kymmenen 
näytön osalta, joten tuloksia niistä ei raportoida.

Itsearvioinnit

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearvioin-
tilomakkeen (liite 1) avulla arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2015. Itsearvioinnissa kartoitettiin 
koulutuksen toteuttamiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanoon liittyviä tietoja, 
näyttöjen suunnittelua, johtamista, seurantaa ja arviointia ja kehittämistä. Itsearviointi toteutet-
tiin monitahoisessa ryhmässä, jossa oli opettajien, työelämän, opiskelijoiden ja johdon edustajia. 
Itsearviointiaineisto koostui moniportaiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustuvasta 
arvioinnista. 

Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat 

Koulutuksen järjestäjät toimittivat arviointia varten toimielinten hyväksymät ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat, jotka asiantuntijaopettajat analysoivat arviointi-
välineellä (liite 2) rinnakkaisarviointina. Näyttösuunnitelmien arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa 
tietoa siitä, miten hyvin näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen järjestämisen laatua.

3 Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista käytetään tekstissä myös termiä erityisopiskelijat.
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Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset

Kaksi alan opettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset sellaisina kuin ne ilmaistaan näyttötodistuksis-
sa. Arvioinnin tarkoituksena oli analysoida, vastaavatko näyttöjen sisällöt tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia.  

2.3 Arviointiaineisto

Musiikkialan perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 1. Musiik-
kialan perustutkintoa tarjoavia koulutuksen järjestäjiä oli syksyllä 2012 yhteensä 17, joista 15 toi-
mitti oppimistulostietoja. Näin ollen arvioinnin kattavuus oli 88 prosenttia. Osa koulutuksen 
järjestäjistä toimitti vain itsearvioinnin. Järjestäjistä yksi oli erityisoppilaitos ja yhden järjestäjän 
opetuskieli oli ruotsi.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 17
Opiskelijat 251
Ammattiosaamisen näytöt 1 000
Erityisopiskelijoiden näytöt 4
Itsearvioinnit 15
Näyttösuunnitelmat 14
Näytön kuvaukset 890

2.4  Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden taustatie-
doista sekä prosessien laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon 
osittain ja arvioinnin kohteittain. Lisäksi arvosanoja tarkastellaan taustamuuttujien, kuten su-
kupuolen, koulutuksen järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja näytön arvioijan mukaan. Vertailua 
ei tehdä opetuskielen mukaan, sillä kaikkien oppimistulostietoja toimittaneiden koulutuksen 
järjestäjien kieli oli suomi. Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen 
suorituspaikat sekä arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. Oppimistulokset 
raportoidaan luvussa 3. Erityisopiskelijoiden oppimistuloksia ei raportoida niiden vähäisen määrän 
(n = 4) vuoksi.

Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa käytetään frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keskiarvo-, 
moodi-, mediaani- ja hajontalukuja. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon osittain ja arvioin-
nin kohteittain. Arvosanojen eroja erilaisten taustamuuttujien, kuten sukupuolen ja järjestäjän 
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sijainnin suhteen analysoidaan tilastollisesti. Kahden ryhmän (esim. miehet ja naiset) väliset 
keskimääräiset keskiarvoerot on analysoitu t-testillä ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisella 
varianssianalyysillä (Anova). Muuttujien välistä riippuvuutta on tarkasteltu Pearsonin korre-
laatiolla. Tilastollisen testauksen avulla voidaan arvioida kuinka todennäköistä on, että havaittu 
ero olisi syntynyt sattumalta: tilastollisesti merkitsevä ero viittaa siihen, että eron taustalla ovat 
vähintään 95 prosentin todennäköisyydellä muut kuin satunnaiset tekijät. Tällöin erojen taustalla 
olevien satunnaisten tekijöiden todennäköisyydeksi jää 5 prosenttia. Tilastollisesti merkitsevä 
ero on raportoitu silloin kun p<0,05. Kuvioissa ja taulukoissa prosenttijakaumat ovat pyöristetty 
kokonaisluvuiksi, joten niiden summa voi olla hieman alle tai yli 100.

Kaksi alan opettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, miten 
yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden tavoitteita ja ammattitaito-
vaatimuksia. Arvioinnissa oli kolmiportainen asteikko ja kriteerit: 1 = helpompi kuin tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimuksia, 3 = vaikeampi kuin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen 
kuvausten analysointitulokset raportoidaan luvussa 4. 

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-
suunnitelmat (näyttösuunnitelmat). Arviointi perustui laadullisiin kriteereihin ja kolmiportaiseen 
arviointiasteikkoon. Näyttösuunnitelmassa arvioitiin muun muassa ammattiosaamisen näyttö-
jen järjestämisen työelämälähtöisyyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia näyttöihin. Näyttösuunnitelmien analysoinnin 
tulokset esitetään luvussa 5. Arviointilomake ja kriteerit ovat liitteessä 2.

Itsearviointien laadulliset vastaukset analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. 
Järjestäjien kuvausten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjalta syntyvän 
profiilin mukaan. Raportissa keskitytään kuvaamaan oppimistulosten arvioinnin kannalta keskeisiä 
näkökohtia. Itsearvioinnin tulokset raportoidaan luvussa 6. 

Alkuvuodesta 2016 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa niiden oppimistu-
loksia ja itsearvioinnin tuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin. 

Arvioinnin luotettavuutta tarkastellaan luvussa 7. Arvioivat johtopäätökset esitetään luvussa 8 ja 
tuloksiin perustuvat kehittämisehdotukset luvussa 9. 
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3 
  Oppimistulokset

Tässä luvussa tarkastellaan ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyviä tunnuslukuja, 
arvosanoja ja niiden vertailuja taustamuuttujittain.

3.1 Ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Musiikkialan perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 1 000 
ammattiosaamisen näyttöä 16 eri tutkinnon osassa (taulukko 2). Eniten näyttöjä (59 % kaikista 
näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: työtehtävän suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmis-
taminen, muusikkona toimiminen sekä laulaminen tai soittaminen yhtyeessä.

TAULUKKO 2. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä 
tutkinnon osittain 

Tutkinnon osa Laajuus, ov n %
Työtehtävän suunnittelu 10 172 17,2
Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 153 15,3
Muusikkona toimiminen 30 136 13,6
Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 10 129 12,9
Solistina toimiminen 10 99 9,9
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 85 8,5
Produktiotyö 10 79 7,9
Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona 20 30 3,0
Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa 10 29 2,9
Studiotyöskentely ja äänentoisto 30 23 2,3
Säveltäminen 10 18 1,8
Yhtyeen ja kuoron johtaminen 10 18 1,8
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 0–10 12 1,2
Sovittaminen ja soitintaminen 10 10 1,0
Muut valinnaiset tutkinnon osat 0–10 5 0,5
Esiintymistilanteen tekniikan käyttö 10 2 0,2
Yhteensä  1 000 100,0
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Opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana keskimäärin neljä ammattiosaamisen näyttöä. 
Puolet opiskelijoista suoritti neljästä kuuteen näyttöä (taulukko 3). Enintään kolme näyttöä suo-
ritti 41 prosenttia opiskelijoista.

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä n, opiskelijat % opiskelijoista
1–3 näyttöä 103 41
4–6 näyttöä 124 49
Vähintään 7 näyttöä 24 10
Yhteensä 251 100

3.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Noin kaksi kolmasosaa (68 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 
29 prosenttia hyvän ja 3 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 2). Yleisin arvosana kaikissa 
arvioinnin kohteissa oli kiitettävä, jonka osuus arvosanoista vaihteli arviointikohteittain 61 
prosentista 74 prosenttiin. Opiskelijat saivat eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista. Arvosanan hyvä osuus vaihteli arviointikohteittain 23 prosentista 35 prosenttiin. 
Tyydyttäviä arvosanoja opiskelijat saivat vain vähän: arviointikohteesta riippuen 3–4 prosenttia. 
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Kuvio 2. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat arviointikohteittain sekä tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanojen jakauma
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Tunnuslukujen4 tarkastelu osoittaa, että yleisin arvosana kaikissa arviointikohteissa on kiitettävä 
(taulukko 4). Arvosanojen keskiarvot eri osaamisalueilla ovat lähes samat, joko 2,6 tai 2,7. Melko 
pienet keskihajonnat kertovat siitä, että arvosanat ovat keskimäärin lähellä keskiarvoja.

Puuttuvien arvosanojen määrä vaihtelee arviointikohteittain 36:sta 59:ään ollen yleisintä työn 
perustana olevan tiedon hallinnassa. 

TAULUKKO 4. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen tunnusluvut arviointikohteittain

Työprosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja  
materiaalin  

hallinta

Työn  
perustana 

olevan tiedon 
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot

Tutkinnon 
osan näytön 

arvosana

n 964 960 941 961 994
Keskiarvo 2,64 2,57 2,60 2,72 2,65
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta 0,555 0,569 0,573 0,505 0,537
Puuttuvia tietoja 36 40 59 39 6

n = näyttöjen lukumäärä, jos ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu

Liitteessä 3 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Erityisen hyviä arvo-
sanoja opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: produktiotyö, laulaminen tai soittaminen 
yhtyeessä, muusikkona toimiminen sekä solistina toimiminen (keskiarvo 2,7–2,8). Matalimmat 
arvosanat saatiin yhtyeen ja kuoron johtaminen, musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa 
sekä musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona -tutkinnon osissa, joskin 
näissäkin taso oli hyvä (keskiarvo 2,2–2,4).

Seuraavaksi tarkastellaan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumia niissä tutkinnon osissa, 
joissa on suoritettu eniten ammattiosaamisen näyttöjä. Eniten ammattiosaamisen näyttöjä suo-
ritettiin seuraavissa neljässä tutkinnon osassa:

Työtehtävän suunnittelu (10 ov), 172 näyttöä
Musiikkiohjelmiston valmistaminen (20 ov), 153 näyttöä
Muusikkona toimiminen (30 ov), 136 näyttöä
Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä (10 ov), 129 näyttöä

4 Keskiarvo = lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä; mediaani = suuruusjärjestykseen asetetuista muuttujan arvoista 
(arvosana) keskimmäinen; moodi = yleisin arvosana; keskihajonta = havaintojen (arvosanojen) poikkeama keskiarvosta.
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Työtehtävän suunnittelu (10 ov)

Enemmistö (98  %) opiskelijoista sai työtehtävän suunnittelun tutkinnon osassa näytön arvo-
sanaksi vähintään hyvän (kuvio 3). Yleisin arvosana kaikissa arvioinnin kohteissa oli kiitettävä, 
jonka osuus vaihteli osaamisalueittain 56 prosentista 64 prosenttiin. Kiitettäviä arvosanoja opis-
kelijat saivat eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Hyvien arvosanojen osuus vaihteli 34 
ja 41 prosentin välillä. Tyydyttävien arvosanojen osuus vaihteli 2 prosentista 5 prosenttiin ollen 
yleisintä työprosessin hallinnassa.  
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KUVIO 3. Työtehtävän suunnittelu -tutkinnon osan arvosanajakaumat arviointikohteittain
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Musiikkiohjelmiston valmistaminen (20 ov)

Yli puolet (58 %) opiskelijoista sai musiikkiohjelmiston valmistamisen tutkinnon osan näytön 
arvosanaksi kiitettävän (kuvio 4). Hyvän arvosanan sai 38 prosenttia opiskelijoista ja tyydyttä-
vän arvosanan 4 prosenttia opiskelijoista. Osaamisalueittain tarkasteltuna kiitettäviä arvosanoja 
opiskelijat saivat eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttävien arvosanojen osuus eri 
arviointikohteissa oli 2–7 prosenttia ollen suurin työprosessin hallinnassa. 
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Muusikkona toimiminen (30 ov)

Muusikkona toimimisen tutkinnon osassa suurin osa (76 %) opiskelijoista sai näytön arvosanaksi 
kiitettävän (kuvio 5). Hyvän arvosanan sai 21 prosenttia opiskelijoista ja tyydyttävän arvosanan 
2 prosenttia opiskelijoista. Myös arviointikohteittain tarkasteltuna kiitettävää arvosanaa saatiin 
paljon, ja sen osuus vaihteli 67 prosentista 79 prosenttiin. Eniten kiitettäviä arvosanoja saatiin 
elinikäisen oppimisen avaintaidoissa sekä työprosessin hallinnassa. Arvosanaa hyvä saatiin eniten 
työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Tyydyttävän arvosanan osuus oli työn 
perustana olevan tiedon hallinnassa 4 prosenttia ja muissa arviointikohteissa 2 prosenttia.
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KUVIO 5. Muusikkona toimiminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat arviointikohteittain
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Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä (10 ov)

Myös laulaminen tai soittaminen yhtyeessä -tutkinnon osassa yleisin näytön arvosana oli kiitet-
tävä, jonka osuus arvosanoista oli 82 prosenttia (kuvio 6). Hyvän arvosanan sai 16 prosenttia ja 
tyydyttävän 2 prosenttia opiskelijoista. Osaamisalueilla kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli 70 
ja 84 prosentin välillä ollen yleisintä työprosessin hallinnassa sekä elinikäisen oppimisen avain-
taidoissa. Arvosanaa hyvä saatiin eniten työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. 
Tyydyttävien arvosanojen määrä vaihteli 1 prosentista 3 prosenttiin.
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3.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

Tässä alaluvussa tarkastellaan musiikkialan perustutkinnon koulutuksen järjestäjien välisiä eroja 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa. Aluksi tarkastellaan tutkinnon osien näytön arvosa-
nojen eroja koko aineiston tasolla, minkä jälkeen tarkasteluun on valittu ne tutkinnon osat, joissa 
on eniten näyttöjä. 

Koulutuksen järjestäjät asetettiin tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvojen mu-
kaiseen järjestykseen ja sen pohjalta kolmeen ryhmään (kuvio 7). Näyttöjen arvosanojen keskiarvot 
vaihtelivat koulutuksen järjestäjittäin 2,49 ja 2,78 välillä, joten ääripäiden ero oli 0,29 arvosanaa5. 
Järjestäjäkohtaiset tulokset olivat kaiken kaikkiaan erittäin hyviä. Matalimpaan kolmannekseen 
(ryhmä 1) kuuluvien järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,50, keskitasoisten (ryhmä 
2) järjestäjien 2,64 ja korkeimpaan kolmannekseen (ryhmä 3) kuuluvien järjestäjien 2,75. Mata-
limpaan ja korkeimpaan kolmannekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli 
noin neljännes (0,25) arvosanaa. 
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KUVIO 7. Koulutuksen järjestäjät (n = 13) kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen kes-
kiarvojen mukaisessa järjestyksessä. (Ryhmä 1 = matalin kolmannes, ryhmä 2 = keskitasoiset, 
ryhmä 3 = korkein kolmannes) 

5 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja myös tarkasteltaessa tutkinnon osan näyttöjen arvosanoja 
työtehtävän suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen, muusikkona toimiminen sekä 
laulaminen tai soittaminen yhtyeessä -tutkinnon osissa (kuvio 8). 

Työtehtävän suunnittelu -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 12) arvosanojen keski-
arvot vaihtelivat eniten, välillä 2,00–3,00, jolloin ääripäitä edustavien järjestäjien välinen ero oli 
yksi arvosana.

Musiikkiohjelmiston valmistaminen -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 
koulutuksen järjestäjittäin (n = 13) 2,29 ja 3,00 välillä, joten parhaan ja heikoimman järjestäjän 
välinen ero oli noin kolme neljännestä arvosanaa.

Myös muusikkona toimiminen -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjistä (n = 11) alimmalla 
näyttöjen keskiarvo oli 2,29 ja korkeimmalla 3,00, eli ero näiden järjestäjien välillä oli noin kolme 
neljännestä arvosanaa.

Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 11) arvo-
sanojen keskiarvot vaihtelivat vähiten, välillä 2,56–3,00, ja ääripäitä edustavien järjestäjien välinen 
ero oli noin puoli arvosanaa.

Koulutuksen järjestäjien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä6  muissa paitsi laulaminen 
tai soittaminen yhtyeessä -tutkinnon osassa.
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KUVIO 8. Koulutuksen järjestäjät näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 
tutkinnon osittain 

6  p < 0,05.
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3.4 Arvosanat sukupuolen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Tämä alaluku sisältää näyttöjen arvosanojen keskiarvojen vertailut sukupuolen ja koulutuksen 
järjestäjän sijainnin mukaan. 

Arvosanat sukupuolen mukaan

Musiikkialan näytöistä 57 prosenttia (n = 570) oli miesten suorittamia ja 43 prosenttia (n = 424) 
naisten suorittamia. Erot miesten ja naisten saamien arvosanojen välillä olivat keskimäärin pie-
niä ja vaihtelivat 0,01 arvosanasta 0,06 arvosanaan (kuvio 9). Miehet saivat keskimäärin naisia 
parempia arvosanoja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin, työn perustana olevan tiedon 
sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnassa. Naiset saivat keskimäärin miehiä parempia 
arvosanoja työprosessin hallinnassa sekä tutkinnon osan näytön kokonaisarvosanassa. Erot eivät 
kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä7. 

Työ-
prosessin
hallinta

Työmene-
telmien,

-välineiden ja
materiaalin

hallinta

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

 Mies (n = 570) 2,61 2,58 2,61 2,72 2,64
 Nainen (n = 424) 2,67 2,57 2,59 2,71 2,66

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Arvosanojen
keskiarvo

KUVIO 9. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot sukupuolen mukaan

Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestäjien alueelliseen sijaintiin perustuva tulosten vertailu tehtiin AVI-alueiden 
mukaan (kuvio 10). Koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Suomessa neljä, Lounais-Suomessa kaksi, 
Itä-Suomessa kaksi, Länsi- ja Sisä-Suomessa kolme ja Pohjois-Suomessa kolme. Lapin alue yh-
distettiin Pohjois-Suomen alueeseen vähäisen järjestäjämäärän vuoksi. Näyttökohtainen aluetieto 
perustuu koulutuksen järjestäjän sijaintiin. 

7  p > 0,05.
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Eri alueilla suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen välillä oli eroja8 työprosessin 
ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnassa sekä tutkinnon osan näytön arvosanassa (kuvio 
10). Työprosessin hallinnassa keskimäärin parhaat arvosanat tulivat Itä-Suomen alueen näytöistä ja 
heikoimmat Pohjois-Suomen näytöistä (ero keskimäärin neljäsosa arvosanaa). Myös tutkinnon osan 
näytön arvosanoista parhaat oli saatu Itä-Suomen alueen näytöistä ja heikoimmat Pohjois-Suomen 
näytöistä (ero keskimäärin neljäsosa arvosanaa). Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnassa 
parhaat arvosanat tulivat Etelä-Suomen alueen näytöistä ja heikoimmat Pohjois-Suomesta (ero 
keskimäärin noin kolmasosa arvosanaa). Sen sijaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnassa sekä työn perustana olevan tiedon hallinnassa näyttöjen arvosanat olivat keskimäärin 
saman tasoisia eri alueilla (erot keskimäärin 0,1–0,2 arvosanaa).
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Tutkinnon osan näytön arvosana

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Työn perustana olevan tiedon hallinta

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

Työprosessin hallinta

  Työ-
 prosessin

 hallinta avaintaidot

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Työmenetel-
mien, -välinei-
den ja materi-
 aalin hallinta

Tutkinnon
osan näytön
arvosana

  Etelä-Suomi
(n = 336) 2,60 2,57 2,60 2,78 2,63

  Lounais-Suomi
(n = 147) 2,64 2,61 2,62 2,65 2,67

  Itä-Suomi
 (n = 142) 2,73 2,62 2,69 2,75 2,75

 Länsi- ja Sisä-Suomi
   (n = 260) 2,69 2,57 2,56 2,73 2,69

 Pohjois-Suomi ja Lappi
(n = 109) 2,48 2,47 2,52 2,49 2,47

Elinikäisen
oppimisen

KUVIO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot alueen mukaan 

8 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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3.5 Ammattiosaamisen näyttöjen  
toteuttamis- ja arviointitavat

Tässä alaluvussa kuvataan musiikkialan ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat, integroin-
ti työssäoppimiseen sekä näyttöjen arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet kolmen 
lukuvuoden ajalta. Näyttöjen suorituspaikkoja tarkastellaan myös koulutuksen järjestäjittäin ja 
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Lisäksi arvosanoja vertaillaan näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointikäytäntöjen mukaan. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka ja  
suorittaminen työssäoppimisen aikana 

Hieman alle puolet (45 %) musiikkialan näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja 37 prosenttia työ-
paikalla (kuvio 11). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli näytöistä noin kuudesosa. 
Työssäoppimisen yhteydessä suoritettiin 39 prosenttia näytöistä. 

37 %

45 %

17 %

  Työpaikka
  (n = 370)
  Oppilaitos
  (n = 446)
  Työpaikka ja oppilaitos
  (n = 171)

KUVIO 11. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka

Liitteeseen 4 on koottu näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain. Kuviossa 12 ovat neljän ylei-
simmän tutkinnon osan näyttöpaikat. Eniten työpaikkanäyttöjä oli laulaminen tai soittaminen 
yhtyeessä -tutkinnon osassa (56 % näytöistä työpaikalla), ja eniten oppilaitosnäyttöjä oli työteh-
tävän suunnittelu -tutkinnon osassa (51 % näytöistä oppilaitoksessa). 

Kaikista tutkinnon osista näyttöjä suoritettiin eniten työpaikoilla sovittaminen ja soitintaminen 
-tutkinnon osassa (70 % näytöistä työpaikalla) sekä yhtyeen ja kuoron johtaminen -tutkinnon 
osassa (67 % näytöistä työpaikalla) (ks. liite 4). Oppilaitoksessa eniten näyttöjä oli puolestaan mu-
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siikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa -tutkinnon osassa (83 % näytöistä oppilaitoksessa) 
sekä produktiotyö -tutkinnon osassa (54 % näytöistä oppilaitoksessa).
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KUVIO 12. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka neljässä yleisimmässä tutkinnon 
osassa

Taulukossa 5 tarkastellaan työpaikalla toteutettujen näyttöjen määrää koulutuksen järjestäjittäin. 
Työpaikkanäyttöjen määrässä oli eroja järjestäjien välillä. Kolmella järjestäjällä neljästätoista 
työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli yli 75 prosenttia ja kahdella järjestäjällä osuus oli 
50–75 prosenttia. Kolmella järjestäjällä työpaikkanäyttöjen osuus oli alle 50 prosenttia ja kuudella 
järjestäjällä alle 30 prosenttia. 

TAULUKKO 5. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjillä

Työpaikkanäyttöjen osuus suoritetuista 
näytöistä n, järjestäjät % järjestäjistä

Yli 75 % 3 21
50–75 % 2 14
30–49 % 3 21
Alle 30 % 6 43
Yhteensä 14 100
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Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka 
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli eroja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan 
(kuvio 13). Näyttöjä suoritettiin eniten työpaikoilla Lounais-Suomen (2 järjestäjää) ja Pohjois-
Suomen9 (3 järjestäjää) alueilla, missä työpaikkanäyttöjen osuus oli noin puolet kaikista näytöistä. 
Eniten oppilaitosnäyttöjä oli puolestaan Länsi- ja Sisä-Suomen alueella (3 järjestäjää), jossa op-
pilaitosnäyttöjen osuus oli 69 prosenttia kaikista näytöistä. Myös Etelä-Suomessa (4 järjestäjää) 
noin puolet näytöistä oli oppilaitosnäyttöjä. Itä-Suomen alueella (2 järjestäjää) työpaikka- ja 
oppilaitosnäyttöjä oli melko tasaisesti. 
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KUVIO 13. Näyttöjen suorituspaikkojen jakautuminen alueen mukaan 

9 Lapin alue yhdistettiin Pohjois-Suomen alueeseen vähäisen järjestäjämäärän vuoksi.
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Ammattiosaamisen näytön arviointi

Suurin osa näytöistä (87 %) arvioitiin yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa 
(kuvio 14). 12 prosenttia näytöistä arvioitiin opettajan ja opiskelijan kesken. Vain muutama näyttö 
arvioitiin opettajan ja työelämän edustajan kesken tai opiskelijan ja työelämän edustajan kesken. 
Arviointikeskustelua ei pidetty yhdessä näytössä. 

87 %

12 %

1 % 0 % 0 %

  Opiskelija, opettaja ja
  työelämän edustaja (n = 843)
 
  Opiskelija ja opettaja
  (n = 116)

  Opettaja ja työelämän
  edustaja (n = 9)

  Opiskelija ja työelämän
    edustaja (n = 3)

   Arviointikeskustelua ei
   pidetty (n = 1)

KUVIO 14. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet 

Liitteeseen 5 on koottu näyttöjen arviointiin osallistuneet tutkinnon osittain. Kuviossa 15 ovat 
neljän yleisimmän tutkinnon osan arviointikeskustelun osapuolet. Opiskelija, opettaja ja työelämän 
edustaja osallistuivat arviointiin yhdessä useimmiten laulaminen tai soittaminen -tutkinnon osassa 
(98 %). Myös muissa yleisimmissä tutkinnon osissa toteutui suurimmaksi osaksi yhteisarviointi. 

Seuraavissa tutkinnon osissa kaikki näytöt oli arvioitu kolmen osapuolen kesken: musiikkitek-
nologian käyttö musiikkituotannossa, studiotyöskentely ja äänentoisto, sovittaminen ja soitinta-
minen, esiintymistilanteen tekniikan käyttö sekä paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ja muut 
valinnaiset tutkinnon osat (ks. liite 5). Sen sijaan eniten kahden osapuolen tekemiä arviointeja 
oli musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona -tutkinnon osassa (62 %  
arviointikeskusteluista opiskelija ja opettaja) sekä yhtyeen ja kuoron johtaminen -tutkinnon osassa 
(35 % arviointikeskusteluista opiskelija ja opettaja). 
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KUVIO 15. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet neljässä yleisimmässä tutkinnon 
osassa

Taulukossa 6 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Niin työpaikalla, 
oppilaitoksessa kuin työpaikalla ja oppilaitoksessa toteutetut näytöt arvioitiin useimmiten yhdessä 
opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa. Eniten kolmen osapuolen arviointeja tehtiin 
työpaikkanäyttöjen yhteydessä. Oppilaitosnäyttöjä arvioitiin eniten opettajan ja opiskelijan kesken. 

TAULUKKO 6. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan 

Arviointiin osallistuneet Näyttö työpaikalla Näyttö oppi- 
laitoksessa

Näyttö työpaikalla 
ja oppilaitoksessa

n % n % n %
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 330 92,2 371 83,9 141 82,5
Opiskelija ja opettaja 27 7,5 68 15,4 21 12,3
Opettaja ja työelämän edustaja 1 0,3 2 0,5 6 3,5
Opiskelija ja työelämän edustaja - - - - 3 1,8
Arviointikeskustelua ei pidetty - - 1 0,2 - -
Yhteensä 358 100 442 100 171 100

Opettaja ja työelämän edustaja päättivät yhdessä näytön arvosanasta suurimmassa osassa (62 %) 
näyttöjä (taulukko 7). Opettaja päätti arvosanasta 37 prosentissa näyttöjä. Vain kahdessa näytössä 
arvosanasta päätti työelämän edustaja. Liitteeseen 6 on koottu näyttöjen arvosanoista päättäneet 
tutkinnon osittain. 
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TAULUKKO 7. Näytön arvosanasta päättäneet

n %
Opettaja 582 69
Työelämän edustaja 350 4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 665 27
Yhteensä 6 267 100

Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arviointikäytännöt 
vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin. 

Opiskelijoiden näyttöjen arvosanat vaihtelivat paljon sen mukaan, kuka tai ketkä näytön arviointiin 
ovat osallistuneet (kuvio 16). Opiskelijat saivat keskimäärin parhaimmat arvosanat työelämän 
edustajan ollessa mukana arvioinnissa eli kun näyttö arvioitiin yhdessä joko opiskelijan, opettajan 
ja työelämän edustajan tai opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa. Sen sijaan heikoimmat arvo-
sanat opiskelijat saivat silloin, kun näytön arviointiin osallistuivat opettaja ja opiskelija. Arvioijien 
välinen ero kahden yleisimmän arviointikokoonpanon (opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 
sekä opiskelija ja opettaja) välillä olivat keskimäärin neljännesosa (0,24) arvosanaa10. Suurimmat 
erot olivat tutkinnon osan näytön arvosanassa. 

Mikäli arvioinnissa oli mukana työelämän edustaja, saivat opiskelijat keskimäärin parhaimmat 
arvosanat. Arvosanat olivat erityisen hyviä silloin, jos näytön arviointiin osallistuivat opiskelija, 
opettaja ja työelämän edustaja yhdessä tai opiskelija ja työelämän edustaja kahdestaan. Sen sijaan 
heikoimmat arvosanat opiskelija sai silloin, kun näyttö arvioitiin yhdessä opettajan ja opiskelijan 
kanssa tai arviointikeskustelua ei pidetty.

10 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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KUVIO 16. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina 

Näyttöjen arvosanat eivät sen sijaan juuri eronneet näytön suorituspaikan mukaan (kuvio 17). 
Työpaikalla toteutettavien näyttöjen arvosanat olivat hieman oppilaitosnäyttöjä paremmat kaikilla 
osaamisalueilla ja erityisesti työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan 
sekä tutkinnon osan näytön arvosanoissa11. Ero arvosanoissa oli keskimäärin yhden kymmenyksen 
(0,1 arvosanaa). Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa parhaat arvosanat saatiin näytöissä, jotka 
toteutettiin yhdistelmänä työpaikalla ja oppilaitoksessa, joskin ero on pieni. Kaikilla osa-alueilla 
hieman matalampia olivat oppilaitosnäytöistä saadut arvosanat. 

11 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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KUVIO 17. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan
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4 
  Ammattiosaamisen  

näyttöjen sisältö

Ammattiosaamisen näyttöjen sisältö analysoitiin vertaamalla koulutuksen järjestäjien raportoi-
mien ammattiosaamisen näyttöjen kuvausten ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten 
vastaavuutta. Kuvaukset olivat niitä, joita koulutuksen järjestäjät kirjaavat ammattiosaamisen 
näytöistä näyttötodistukseen. Kaksi musiikkialan perustutkinnon asiantuntijaopettajaa analysoi 
tulokset rinnakkaisarviointina. Taulukon 8 tulokset perustuvat opettajien toisistaan riippumat-
toman arvioinnin keskiarvoon. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksia oli yhteensä 890 (taulukko 8). 14 prosenttia näytön 
kuvauksista ei pystytty arvioimaan. Arvioiduista näytön kuvauksista lähes kaikkien arvioitiin 
vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Yksi näytön kuvaus alitti ammatti-
taitovaatimukset ja kaksi ylitti ne. 

TAULUKKO 8. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden  
ammattitaitovaatimusten vastaavuus 

Arviointi n %
1–1,5 = helppo, alittaa ammattitaitovaatimukset 1 0,1
2–2,5 = sopiva, vastaa ammattitaitovaatimuksia 758 85,2
3 = vaikea, ylittää ammattitaitovaatimukset 2 0,2
Ei voitu arvioida 129 14,5
Yhteensä 890 100

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Työnäytekansio, joka sisältää cv:n, työsuunnitelmia ja markkinointimateriaalia” (Työtehtävän 
suunnittelu 10 ov)
”Kahden erityylisen sovituksen laatiminen kamarimusiikkiyhtyeelle” (Musiikkiohjelmiston 
valmistaminen 20 ov)
”Yhtyeen/orkesterin jäsenenä toimiminen harjoituksissa sekä esiintymisessä” (Muusikkona 
toimiminen 30 ov)
”Konsertti Tuomiokirkossa” (Solistina toimiminen 10 ov)
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”Cd:n äänittäminen” (Studiotyöskentely ja äänentoisto 30 ov)
”Musiikkiohjelmiston nauhoitus, tuottaminen ja muokkaus” (Musiikkiteknologian käyttö 
musiikkituotannossa 10 ov)
”Kuorokonserttiprojekti” (Produktiotyö 10 ov)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin ylittävän tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Kaupunginorkesterin solistina Mozartin A-duuri pianokonserton ensimmäisellä osalla” (Muu-
sikkona toimiminen 30 ov)
”Esiintyminen pianokilpailussa” (Solistina toimiminen 10 ov)

Arvioijien mukaan useat kuvaukset olivat niukkoja, ja niiden pohjalta oli vaikea saada kuvaa näytön 
sisällöstä ja siten sen kattavuudesta ja osuvuudesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. 
Usein oli käytetty suoraan tutkinnon osan nimeä tai suoraa tekstiä tutkinnon perusteista. Arvioi-
jien mukaan laadukkaat näyttösuunnitelmat takasivat usein myös laadukkaat näytön kuvaukset.
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5 
  Ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat 

Tässä luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laatua 
koskevat tulokset. Arvioinnissa oli käytettävissä 14 musiikkialan perustutkinnon koulutuksen 
järjestäjän toimielimen hyväksymät näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat. Tulokset 
perustuvat kahden asiantuntijaopettajan rinnakkaisarviointiin. Opettajat arvioivat suunnitelmat 
kolmiportaisella arviointivälineellä (liite 2). Tulokset kuvataan arviointikohteittain asiantuntija-
opettajien antamien arviointien keskiarvoina (taulukko 9). 

TAULUKKO 9. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien arvioinnin 
tulokset 

Arviointikohde Näyttösuunnitelmille annetut arviot
Ka. Keski- 

hajonta n1 1,5 2 2,5 3

Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon osittain 14 3,00 0,00 14
Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita 5 9 2,82 0,25 14
Näyttösuunnitelmassa on määritelty, miten 
näytöt annetaan (yksi/useampi tutkinnon osa 
kerralla, osina)

8 6 2,71 0,26 14

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen

2 4 8 2,71 0,38 14

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, missä näytöt toteutetaan

1 2 7 4 2,46 0,54 14

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arvioin-
tisuunnitelman ja hyväksyttänyt sen toimieli-
mellä *)

5 2 1 6 2,29 0,70 14

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen osa-alueet 

4 4 6 2,29 0,87 14

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, kuka/ketkä näytön arvioivat

4 1 1 5 3 2,07 0,81 14

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
työelämän kanssa *)

4 4 3 1 2 1,75 0,70 14

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammatti-
taitoa täydentävät tutkinnon osat

8 4 2 1,57 0,76 14

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

10 1 1 2 1,39 0,74 14

Asteikko: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin
*) ei voida luotettavasti arvioida kirjallisen aineiston pohjalta
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Arvioitujen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien perusteella koulutuksen järjestäjät 
olivat onnistuneet parhaiten näyttösuunnitelmien laatimisessa tutkinnon osittain ja niiden vas-
taavuudessa tutkinnon perusteisiin. Lisäksi näyttösuunnitelmat mahdollistavat hyvin näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen ja niissä on selkeästi määritelty, miten näyttö käytännössä 
toteutetaan. Arvioijien mukaan usean näyttösuunnitelman sisällön perusteella suunnittelussa oli 
käytetty työelämän yhteistyöverkostoja, mutta sitä ei suoraan mainittu suunnitelmassa. Myös 
sitä, oliko näyttösuunnitelma hyväksytetty toimielimellä, oli vaikeaa arvioida kirjallisen aineiston 
pohjalta. 

Näyttösuunnitelmissa on kohtuullisen hyvin huomioitu elinikäisen oppimisen avaintaidot ja mää-
ritetty se, missä näytöt toteutetaan ja ketkä näytön arvioivat. Näissä oli kuitenkin suurta vaihtelua 
järjestäjien välillä. Arvioijat pitivät selvänä puutteena sitä, mikäli näyttösuunnitelmassa ei ollut tietoa 
siitä, ketkä näytön arvioivat, tai mikä painoarvo näytöllä on tutkinnon osan lopullisessa arvosanassa. 
Valtaosa järjestäjistä (10/14) ei ollut sisällyttänyt näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin 
näytön painoarvoa tutkinnon osan arvioinnissa. Myös ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 
(1.8.2015 alkaen yhteiset tutkinnon osat) oli huomioitu näyttösuunnitelmissa heikosti.
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6 
 Ammattiosaamisen näyttöjen ja 

oppimistulosten laatu koulutuksen 
järjestäjän itsensä arvioimana 

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia. Arviointi kohdistet-
tiin pedagogiseen toimintaan ja erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja niiden 
arviointiin. Järjestäjiltä pyydettiin tietoja muun muassa lähiopetuksen ja työssäoppimisen määristä 
sekä opettajien osallistumisesta työelämäjaksoille ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi järjestäjät 
arvioivat näyttöjen toteuttamista. Itsearviointilomake on liitteessä 1.

Itsearviointiaineiston toimitti 15 koulutuksen järjestäjää, mikä on noin 90 prosenttia kaikista 
musiikkialan perustutkintoa tarjoavista koulutuksen järjestäjistä. Tuloksia tarkastellaan tunnus-
lukujen, pistemäärien ja arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan.

6.1 Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Koulutuksen järjestäjien toimittamat musiikkialan perustutkinnon koulutukseen liittyvät mää-
rälliset tiedot on kuvattu taulukossa 10.

TAULUKKO 10. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 14 24,5 23 20 7,03 15 40

Työssäoppimisen määrä keskimää-
rin (ov) 15 24,3 23 20 7,47 20 50

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 15 93,9 100 100 9,47 66 100

Ammattiopettajien osallistuminen 
työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana (%)

13 59,6 72 100 42,06 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien 
täydennyskoulutuspäivät viiden 
vuoden aikana keskimäärin

15 11,1 10 5 10,94 1 40

Koulutettujen työpaikkaohjaajien 
osuus (%) 13 22,6 0 0 38,59 0 100
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Tunnusluvuista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 24 tuntia ja se vaihteli järjestäjittäin 15–40 
tunnin välillä.

 ▪  Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 24 opintoviikkoa ollen enimmillään 50 opinto-
viikkoa. Kaikki koulutuksen järjestäjät järjestivät työssäoppimista tutkintojen perusteissa 
määritetyn vähimmäismäärän (20 ov). Kuudella järjestäjällä (40 %) työssäoppimista oli 
vähintään 25 ov.

 ▪  Musiikkialan opettajista keskimäärin 94 prosenttia oli pedagogisesti päteviä. Yli puolella 
järjestäjistä (8/15) kaikki opettajat olivat pedagogisesti päteviä. Vain yhdellä järjestäjistä 
pätevien opettajien osuus jäi alle 70 prosentin. 

 ▪  60 prosenttia ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisen viiden vuoden 
aikana. Osallistumisessa oli melko suuria eroja järjestäjien välillä. Kahdeksalla järjestäjällä 
vähintään puolet musiikkialan ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille ko. 
ajankohtana. Kolme järjestäjää ilmoitti, ettei yksikään musiikkialan opettaja ollut osallis-
tunut työelämäjaksoille.

 ▪  Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä yhdestä 
päivästä neljäänkymmeneen päivään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennys-
koulutukseen 11 päivää viimeisen viiden vuoden aikana. Yleisin täydennyskoulutusmäärä 
oli viisi päivää yhtä opettajaa kohden ko. ajankohtana. 

 ▪  Noin neljännes (23 %) työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Neljällä järjestäjistä vähintään 30 
prosenttia työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Yli puolella koulutuksen järjestäjistä (8/15) 
ei ollut lainkaan koulutettuja työpaikkaohjaajia.

Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen on 
kuvattu taulukossa 11. Suurin osa järjestäjistä oli kohdentanut opettajille opiskelijoiden työs-
säoppimisen ja näytön ohjaukseen resurssia alle 50 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä. 
Vain kahdella järjestäjällä ohjaukseen oli kohdennettu 50–75 tai yli 75 prosenttia tuntimäärästä. 
Yhdeksän järjestäjää oli kohdentanut työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen resurssia alle 25 
prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä.
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TAULUKKO 11. Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
ohjaukseen

Opettajien rerurssi työssäoppisen ja ammatti- 
osaamisen näyttöjen ohjaukseen n %

Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 9 64,3
25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 3 21,4
50–74 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 1 7,1
Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 1 7,1
Yhteensä 14 100

6.2 Vastaavuus ammattiosaamisen näyttöjen laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat myös musiikkialan perustutkinnon tavoitteiden mukaisten 
työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen osaami-
sen arvioinnin toteutumista ammattiosaamisen näytöissä (kuvio 18). Tavoitteiden mukaisten 
näyttöpaikkojen saatavuus koettiin hieman parempana kuin työssäoppimispaikkojen saatavuus. 
Näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa koettiin toteutuneen kes-
kimäärin hyvin. Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että etenkin laaja-alaisen osaamisen arviointi 
sekä tavoite- ja kriteeriperusteinen arviointi näytöissä toteutuvat keskimäärin varsin hyvin.
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Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi

Laaja-alaisen osaamisen arviointi
ammattiosaamisen näytöissä

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu,
toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen

kanssa

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus

Koulutuksen tavoitteiden mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus

Keskiarvo

(n = 15)

Asteikko 1–5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä)

KUVIO 18. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso,  
n = 15 
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Tutkintojen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa oli eroja koulutuksen 
järjestäjien välillä (taulukko 12). Hieman yli puolet järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten työs-
säoppimispaikkojen saatavuuden vähintään hyväksi, kolmannes kohtalaiseksi ja kaksi järjestäjää 
huonoksi.

TAULUKKO 12. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus  
koulutuksen järjestäjien itsearvioimana

Tavoitteiden mukaisten työssä-
oppimispaikkojen saatavuus n, järjestäjät %  järjestäjistä

Erittäin hyvä/hyvä (4–5) 8 53,3
Kohtalainen (3) 5 33,3
Huono (1–2) 2 13,3
Yhteensä 15 100

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuudessa koulutuksen järjestäjien väliset 
erot olivat pienempiä (taulukko 13). Kaksi kolmasosaa järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten 
näyttöpaikkojen saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Neljä järjestäjää arvioi näyttöpaik-
kojen saatavuuden kohtalaiseksi ja yksi järjestäjä huonoksi. 

TAULUKKO 13. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus  
koulutuksen järjestäjien itsearvioimana

Tavoitteiden mukaisten näyttö-
paikkojen saatavuus n, järjestäjät % järjestäjistä

Erittäin hyvä/hyvä (4–5) 10 66,7
Kohtalainen (3) 4 26,7
Huono (1–2) 1 6,7
Yhteensä 15 100

Laadullisissa kuvauksissa koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia asioita:

 ▪  Työssäoppiminen toteutuu muusikkokoulutuksessa usein lyhytkestoisesti, esimerkiksi 
yksittäisenä esiintymisenä konsertissa ja siihen valmistautumisena. Niin sanottuja kiinteitä 
työpaikkoja on vähän.

 ▪  Ammattiorkestereihin voi olla vaikeaa päästä työssäoppimaan. Oppilaitoksen omat harjoi-
tusorkesterit ovat kuitenkin yleensä korkeatasoisia ja esiintyvät todellisissa konserttitilan-
teissa.
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 ▪  Työssäoppimisjaksojen lyhytkestoinen luonne voi vaikeuttaa näyttöjen toteuttamista työssä-
oppimisen yhteydessä. Toisinaan työssäoppimisjakson osa, kuten konsertissa esiintyminen, 
on samalla näyttö. Näytöt voivat myös muodostua useammasta tutkinnon osasta. 

 ▪  Kaikki arvioijat perehdytetään arviointiin. Tätä lukuun ottamatta yhteistyö työelämän 
kanssa voi rajoittua palautteen keräämiseen opiskelijan suorituksesta. Työpaikkaohjaajien 
kouluttaminen on hankalaa työssäoppimisen luonteen vuoksi. 

6.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä myös teemoittain. 
Arviointi koostui sekä asteikkokysymyksistä että avoimista sanallisista kuvauksista. Arvioinnin 
kohteena olevat teemat ja arviointikohteet olivat seuraavat:

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linjaukset
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämi-

sessä

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu 
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
 ▪  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
 ▪  Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa
 ▪  Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
 ▪  Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
 ▪  Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

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

Arviointiasteikko teemoissa I–IV oli seuraava: puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, 
alkava (1–2 pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, kehittyvä (3–4 pistettä) 
= toiminta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, edistynyt (5–6 
pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautu-
neisuus mukana toiminnassa. 
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Kuviossa 19 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaa musiikkialan koulutuksen 
järjestäjien arvioimana kokonaisuutena arviointikohteittain (teemat I–IV). Taso arviointikohteiden 
välillä vaihteli kehittyvästä edistyneeseen. Näyttötoiminnan laatu on keskimäärin kehittyvällä 
tasolla, ja toiminta on muotoutumassa järjestelmälliseksi. Koulutuksen järjestäjät arvioivat on-
nistuneensa keskimäärin parhaiten ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa oppilaitoksessa 
(ka 5,2). Heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa elinikäisen oppimisen avaintaitojen integ-
roimisessa ammattiosaamisen näyttöihin (ka 3,3), näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa (ka 3,3) 
sekä näyttöjen kehittämisessä (ka 3,3).
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n = 15
1. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu
2. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä
4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä
5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
6. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
7. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
8. Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa
9. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
10. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
11. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen
12. Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi
13. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt) 

KUVIO 19. Koulutuksen järjestäjien (n = 15) itsensä arvioima ammattiosaamisen näyttötoi-
minnan laatutaso.  

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän toiminnan laatutasoa tarkasteltiin myös kokonaisuutena 
koulutuksen järjestäjittäin (kuvio 20). Koulutuksen järjestäjille laskettiin yhteispistemäärä itsear-
vioinnin teemojen I–IV kolmestatoista arviointikohdasta. Kussakin arviointikohdassa järjestäjät 
arvioivat toimintaansa 0–6 pisteellä, ja enimmäispistemäärä oli siten 78.
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Koulutuksen järjestäjien kokonaispisteet ammattiosaamisen näyttöihin liittyvässä toiminnassa 
vaihtelivat 40 pisteestä 63 pisteeseen (kuvio 20). Kokonaispisteiden keskiarvo oli 52 pistettä, mikä 
on 67 prosenttia enimmäispistemäärästä. 
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Koulutuksen järjestäjä (n = 15)

KUVIO 20. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän 
itsensä arvioimana

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia teemoissa I–V. 
Arviointikohteista esitetään pistemäärien perustunnusluvut sekä sanallisten kuvausten tulkinnat. 

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Suunnittelu 15 3,9 3,5 3 1,09 2,0 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Musiikkialan koulutuksen järjestäjät ovat itsearvioinnin mukaan onnistuneet kohtuullisen hy-
vin näyttöjen suunnittelussa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun yleistaso on kehittyvä 
(ka. 3,9), ja toiminta on muotoutumassa järjestelmälliseksi ja kattavaksi. Taso vaihtelee alkavasta 
edistyneeseen. Koulutuksen järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 
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 ▪  Opetussuunnitelma laaditaan opettajien yhteistyönä. Myös opiskelijoiden ja työelämän 
edustajien näkemyksiä kuullaan koulutuksen järjestäjien mukaan usein opetussuunnitelma-
työssä. Opiskelijoiden kanssa voidaan esimerkiksi käydä läpi opetussuunnitelman sisältöä 
ja pyytää siitä palautetta. Muutama järjestäjistä nostaa kuitenkin yhteistyön opiskelijoiden 
ja työelämän kanssa kehityskohteeksi.

 ▪  Musiikkialan työn keikkaluontoisuus satunnaisiin työpaikkoihin haastaa työpaikkojen 
osallistumista opetussuunnitelmatyöhön. Toisaalta opettajat usein työskentelevät musiik-
kialalla opetustyön ohessa ja voivat siten tuoda esille työelämänäkökulmaa. 

 ▪  Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti ja opiskelijakohtaisesti ja toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat hyväk-
sytään toimielimessä. 

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen 
toiminnan johtaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Johtaminen 15 4,0 4 4 0,79 3 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Koulutuksen järjestäjät arvoivat onnistuneensa melko hyvin näyttöihin liittyvässä pedagogisessa 
johtamisessa, jonka yleistaso on kehittyvä (ka. 4,0). Yksikään järjestäjistä ei arvioinut pedagogi-
sen toiminnan johtamista alle kehittyvän tason. Laadullisista kuvauksista nousi esille seuraavia 
näkökohtia:

 ▪  Koulutuksen järjestäjien linjaukset koskien ammattiosaamisen näyttöjä ovat vakiintuneet. 
Järjestäjien mukaan heillä on selkeät käytännöt näyttöjen arviointiin, ja opettajat ovat tie-
toisia arviointikriteereistä.

 ▪  Opettajien työelämäosaaminen on järjestäjien mukaan hyvää ja ajantasaista. Opettajat toi-
mivat usein opetustyönsä ohessa esimerkiksi esiintyvinä muusikoina, säveltäjinä, sovittajina 
tai kapellimestareina. Järjestäjät tukevat työelämäosallistumista muun muassa joustavin 
työaikajärjestelyin tai antamalla käyttöön oppilaitoksen tiloja.

 ▪  Työpaikkaohjaajien osalta haasteena voi olla musiikkialan keikkaluontoisuudesta johtuva 
näyttöpaikkojen vaihtuvuus. Koulutettuja työpaikkaohjaajia on vähän tai ei lainkaan. Toi-
saalta myös arviointiosaamisen hallitsevia opettajia toimii työpaikkaohjaajana, jos työssä-
oppiminen tapahtuu oppilaitoksessa.



51

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli  
ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielin 15 3,6 3 3 1,26 1,5 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Toimielimen rooli arvioitiin yleistasoltaan kehittyväksi (ka 3,6). Koulutuksen järjestäjien välillä 
on eroja. Osa koulutuksen järjestäjistä on edistyneellä tasolla ja osa alkavalla tasolla. Viidenneksellä 
(3 järjestäjää/15:sta) järjestäjistä toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa 
oli enintään alkavalla tasolla ja siten vasta suunnitteluvaiheessa. Järjestäjistä noin kolmanneksella 
(5/15) toimielimen toiminta oli vakiintunutta ja hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista. Koulutuksen 
järjestäjät kuvasivat toimielimen toimintaa ja onnistumista tehtävissään seuraavasti: 

 ▪  Osan koulutuksen järjestäjistä mukaan toimielin tukee ammattiosaamisen näyttöjen jär-
jestämistä hyvin. Toimielimet seuraavat näyttöihin liittyviä määrällisiä ja laadullisia tietoja, 
kuten arviointia, palautteita ja näyttöpaikkojen laatua. Toimielimet myös hyväksyvät näyt-
töjen arvioijat ja käyvät läpi näyttösuunnitelmia. 

 ▪  Osalla järjestäjistä toimielimen toiminta on ollut vähäistä. Kehityskohteina tuodaan esille 
toimielimen jäsenten perehdyttäminen, näkyvyyden lisääminen ja toiminnan parempi 
hyödyntäminen.

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt työelämässä 15 4,3 5 5 1,18 2 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa näyttöjen toteuttamisessa työelämässä hyvin. 
Näyttöjen toteuttamisen laatutaso työelämässä on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka 4,3). Taso 
vaihtelee alkavasta edistyneeseen, joka on yleisin arvio. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa: 

 ▪  Näyttöjä järjestetään pitkälti aidoissa työelämän tilanteissa, kuten konserteissa. Suun-
tautumisvaihtoehto voi vaikuttaa siihen, pääseekö opiskelija työelämään: esimerkiksi 
taidemusiikkialalla tai kirkkomusiikissa näytöt toteutetaan usein oppilaitoksessa, mikäli 
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opiskelijan osaamisen ei nähdä riittävän todelliseen työtilanteeseen. Myös laadukkaiden 
instrumenttien saatavuus vaikuttaa työpaikkanäyttöjen toteutumiseen. 

 ▪  Oppilaitoksen produktioiden nähdään simuloivan aitoja työelämätilanteita. 

 ▪  Näytöt jakautuvat tasaisesti koko opintojen ajalle. Joidenkin järjestäjien mukaan näytöt 
painottuvat hieman opintojen loppupuolelle: ammatillista osaamista osoitetaan silloin, 
kun opiskelijan osaaminen on parhaimmillaan. 

 ▪  Opiskelijoiden saamat työtilaisuudet ovat tyypillisesti keikkaluontoisia, ja keikan tilaajana 
voi olla taho, joka tarvitsee esiintyjän vain yhteen tilaisuuteen. Tällaisen tahon kouluttamista 
työpaikkaohjaajaksi ei useinkaan pidetä mielekkäänä, mikä puolestaan heikentää työpaik-
kaohjaajien saatavuutta näyttöjen ohjaamiseen. Työpaikkaohjaajana voi toimia esimerkiksi 
ryhmän opettaja. 

 ▪  Opettajat osallistuvat usein tiiviisti näytön ohjaamiseen, seuraamiseen ja arviointiin. 

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt oppilaitoksessa 15 5,2 5 5 0,72 4 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Musiikkialan koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet järjestämään ammattiosaamisen näytöt 
oppilaitoksessa erittäin hyvin ja keskimääräisesti paremmin kuin työelämässä. Laatutaso vaihteli 
järjestäjittäin vähän, kehittyneestä edistyneeseen, ja oli keskimäärin edistyneellä (ka 5,2) tasolla. 
Oppilaitosnäytöt olivat korkeimmalle arvioitu toiminto. Järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli 
ilmi seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Koulutuksen järjestäjien mukaan oppilaitoksessa järjestettävät näytöt vastaavat tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksia sekä työelämän vaatimuksia. Näyttöjen järjestäminen 
oppilaitoksessa on vastaajien mukaan vakiintunutta. 

 ▪  Koulutuksen järjestäjillä on usein laadukkaat tilat, joissa näytöt voidaan suorittaa vaatimusten 
mukaan. Useilla konservatorioilla on mahdollisuus järjestää oppilaitoksen konserttisalissa 
julkisia konsertteja, ja näyttöjä on luontevaa suorittaa niiden yhteydessä. Näyttötilaisuudet 
oppilaitoksessa ovat usein aitoja, julkisia esiintymistilanteita, joihin osallistuu myös työ-
elämän edustajia. 

 ▪  Oppilaitos voi järjestäjien mukaan olla muusikon työympäristö, jossa toimitaan työelämän 
pelisäännöillä. Näytöistä pyritään tekemään mahdollisimman työelämälähtöisiä esimerkiksi 
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sisällyttämällä mukaan muusikon työhön kuuluvia palvelujen tilaamisen, tuottamisen ja 
arvioinnin elementtejä.

 ▪  Työelämän edustaja osallistuu usein myös oppilaitosnäyttöjen arviointiin, mitä vastaajat 
pitävät tärkeänä. Erään järjestäjän mukaan arviointi oppilaitosnäytössä tapahtuu kuitenkin 
pääasiallisesti opettajien toimesta.

Järjestäjiltä tiedusteltiin syitä siihen, mikäli näyttöjä oli tehty enemmän oppilaitoksessa kuin 
työpaikalla. Oppilaitosnäyttöjen suurempaa määrää perusteltiin mm. seuraavasti:

 ▪  Joissain tilanteissa oppilaitosnäyttö on opiskelijan kannalta paras ratkaisu. Esimerkiksi 
opiskelijoiden saamat työtilaisuudet voivat alan luonteen vuoksi olla lyhyitä, joten niiden 
yhteydessä ei usein ole mahdollisuutta näytön toteuttamiseen. 

 ▪  Oppilaitosnäytöt ovat luonteenomaisia musiikkialalle myös tilojen vuoksi. Oppilaitoksen 
konserttisali voi vastata laadultaan täysin alan muita työpaikkoja. Yksilöllisen näytön, kuten 
oman konsertin, järjestämiseksi pidetään järkevänä hyödyntää oppilaitoksen omaa salia. 
Joillakin alueilla ei ole lainkaan muita konserttisaleja.

 ▪  Monissa oppilaitoksissa oppilaitoksen omat tilat toimivat todellisena työpaikkana, jolloin 
on vaikeaa erotella, onko oikeastaan kyse oppilaitoksesta vai työpaikasta. Jos oppilaitoksen 
yhteydessä olevat konserttisalit tulkitaan muusikon työpaikoiksi, niin eräiden järjestäjien 
mukaan ”suurin osa esiintymiseen liittyvistä näytöistä tehdään työpaikoilla”.

Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Integrointi työssäoppimiseen 15 3,8 4 4 1,23 1 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt) 

Koulutuksen järjestäjät ovat arvioineet onnistuneensa melko hyvin ammattiosaamisen näyttöjen 
integroinnissa työssäoppimiseen. Näyttöjen integrointi työssäoppimiseen on keskimäärin kehit-
tyvällä tasolla (ka. 3,8). Järjestäjien välillä on eroja, ja laatutaso vaihtelee alkavasta edistyneeseen. 
Järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Näytöt toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Tätä ei kuitenkaan aina pidetä itsetar-
koituksena.

 ▪  Työssäoppimisessa voidaan joustaa työelämän toimintamallien mukaisesti. Lyhytkestoinen 
työssäoppiminen, kuten keikkatyö tai konsertti, voi olla samalla ammattiosaamisen näyttö. 
Pidempikestoisten työssäoppimisjaksojen järjestäminen musiikkialalla on haastavaa. Työs-
säoppimista tehdään paitsi työpaikoilla myös oppilaitoksessa. 
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 ▪  Arvioinnin periaatteet sovitaan etukäteen opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Osa järjestä-
jistä mainitsee arvioinnin periaatteista sopimisen kehittämiskohteena. 

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 15 3,3 3 3 1,01 1,5 5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Musiikkialan koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
integroinnissa kohtalaisen hyvin. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaami-
sen näyttöön on tämän teema-alueen heikoimmaksi arvioitu toiminto, mutta on silti keskimäärin 
kehittyvällä tasolla (ka. 3,3). Laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Osan järjestäjistä mukaan elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioidaan jokaisessa näytössä. 

 ▪  Avaintaidoista arvioidaan etenkin vuorovaikutustaitoja sekä ergonomia- ja työturvallisuus-
asioita. Monien elinikäisen oppimisen avaintaitojen nähdään kuuluvan kiinteästi alaan.

 ▪  Haasteina tuodaan kuitenkin esiin, että avaintaitojen arviointikriteerit on kuvattu liian 
yleisellä tasolla. 

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä 
ja työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki 15 4,3 4 4 0,90 3 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Koulutuksen järjestäjien mielestä opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä ja työssäoppimisessa on 
melko järjestelmällistä ja sujuvaa (kehittyvä 4,3). Koulutuksen järjestäjät ovat antaneet asteikon 
yläpäähän sijoittuvia arvioita toiminnalleen ja ne vaihtelevat kehittyvästä edistyneeseen. Laadul-
lisissa kuvauksissa tuli esille seuraavaa:

 ▪  Musiikkialalla työssäoppiminen on keikkaluontoista ja voi toteutua lyhyellä varoitusajalla, 
minkä lisäksi paikat vaihtelevat paljon. Opettajan ei näissä tilanteissa usein ole mahdollista 
perehdyttää opiskelijaa työpaikan toimintatapoihin. 
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 ▪  Ohjaamista ja perehdyttämistä kuitenkin järjestäjien mukaan tehdään soveltaen. Opettajat 
on koulutettu työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaamiseen. Perehdyttämistä voidaan esimer-
kiksi tehdä ennen työssäoppimisen toteutumista ja arvioida perehdytyksen onnistumista 
jälkikäteen. Pitkäkestoisten työtehtävien puuttuessa opettajat ohjaavat esiintymiskäytän-
töihin ja alan traditioon. 

 ▪  Myös opintojaksoilla perehdytetään opiskelijoita alalla vaadittaviin toimintatapoihin. Op-
pilaitoksessa järjestettävät konsertit ovat luonnollista yhteistyötä työelämän kanssa.

 ▪  Osana ammattitaitonsa kehittymistä opiskelijat hankkivat työtilaisuutensa usein melko 
itsenäisesti ja huolehtivat itse käytännön asioista sopimisesta asiakkaan kanssa. Ohjeis-
tuksesta ja ohjauksesta huolehtii tällöin opettajan sijaan asiakas, mikä on tyypillistä alan 
työssä.

 ▪  Pidemmän työssäoppimisjakson aikana ohjaaminen tapahtuu nimetyn työssäoppimisen 
ohjaajan kanssa luontevasti osana harjoituksia. 

 ▪  Näyttötilanteessa toimitaan yleensä itsenäisesti, sillä esiintymistilanteessa ohjaaminen ei 
ole mahdollista. Harjoituksissa annetaan näyttöön järjestelmällistä ja yksilöllistä ohjausta.

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Oppimisen arviointi työssä-
oppimisessa 15 4,2 4 5 1,16 1,5 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 4,2) ja se vaihteli 
järjestäjittäin alkavasta edistyneeseen tasoon. Useimmat järjestäjät arvioivat oppimisen arvioinnin 
kehittyväksi tai edistyneeksi. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia:
 

 ▪  Oppimisen ja edistymisen seuraaminen on musiikkialalle luonteenomaista. Suurin osa 
järjestäjistä kertoo, että opiskelijat tekevät säännöllisesti itsearviointia ja reflektointia, joka 
tähtää ammattilaisena kasvamiseen. Kaksi järjestäjää mainitsee itsearvioinnin kehityskoh-
teeksi.

 ▪  Oppimisen seuraaminen on jatkuva prosessi, jota ohjataan oppilaitoksessa. Opiskelijat saa-
vat oppimisestaan palautetta usein opettajilta ja mahdollisesti työelämän edustajilta sekä 
muilta opiskelijoilta ryhmä- tai vertaisarviointina. 
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Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi ammatti-
osaamisen näytössä 15 4,6 5 5 0,84 3 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Musiikkialan koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet omasta mielestään varsin hyvin opiskelijan 
osaamisen arvioinnissa näytössä (ka. 4,6). Osaamisen arviointi näytöissä oli yksi korkeimmalle 
arvioituja toimintoja, ja yli puolet järjestäjistä arvioi toimintansa edistyneelle tasolle. Laadullisista 
kuvauksista nousi esiin seuraavia näkökohtia:

 ▪ Arviointikriteerit käsitellään useimmiten etukäteen opiskelijan ja arvioijan kanssa. Osa 
järjestäjistä kuitenkin pitää kriteerien käsittelyn vakiinnuttamista kehityskohteena.

 ▪  Useimmiten näyttöä ovat arvioimassa niin opettaja, työpaikan edustaja kuin opiskelija. Ar-
viointikeskusteluja pidetään laadukkaina, ja opiskelijat tekevät näytön yhteydessä yleensä 
myös itsearvioinnin. Kolmikanta ei kuitenkaan toteudu aina. 

 ▪  Näyttöarvosanalla on yleensä suuri painoarvo tutkintotodistuksen arvosanassa. Näyttöto-
distukset laaditaan ja allekirjoitetaan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun 
varmistaminen 15 4,0 4 3 1,16 2 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt) 

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet omasta mielestään opiskelijan laadun varmistamisessa 
melko hyvin. Yleistaso keskiarvolla mitattuna on kehittyvä (ka. 4,0) ja arviot vaihtelivat alkavasta 
edistyneeseen. Laadullisissa kuvauksissa korostuivat seuraavat näkökulmat:

 ▪  Näyttötehtävät ja -ympäristöt vastaavat järjestäjien mukaan tutkinnon perusteita. Tämä 
varmistetaan näytön suunnittelu- tai ilmoittautumisvaiheessa.

 ▪  Työpaikkaohjaajia ja opettajia on koulutettu kriteeriperusteiseen arviointiin. Yksittäisten 
järjestäjien mukaan kriteeriperusteisuus vaatii vielä työtä, ja kriteerit koetaan joskus liian 
laajoiksi ja vaikeaselkoisiksi.
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Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
seuranta ja arviointi 15 3,3 3 2 1,08 2 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)

Musiikkialan koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet ammattiosaamisen näyttöjen seurannassa 
ja arvioinnissa kohtalaisesti. Keskimääräinen laatutaso on kehittyvä (ka. 3,3) ja se vaihteli jär-
jestäjittäin alkavasta edistyneeseen. Näyttöjen seuranta ja arviointi oli kehittämisen ohella yksi 
heikoimmaksi arvioiduista toiminnoista. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa: 

 ▪  Moni koulutuksen järjestäjistä kerää palautetta näytöistä opiskelijoilta, työelämältä ja 
opettajalta. Palautetta kerätään esimerkiksi kyselyillä ja vapaamuotoisesti keskustelemalla. 

 ▪  Arvosanoja seurataan ja palautetta käsitellään usein ammattiosaamisen näyttöjen toimie-
limessä.

 ▪  Monella järjestäjällä palautteen kerääminen on kuitenkin kehityskohteena. Kehittämiskoh-
teeksi mainitaan muun muassa järjestelmällisempi seuranta ja analysointi sekä kehittäminen.

Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
kehittäminen 15 3,3 3 3 0,77 2 5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt) 

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen keskimääräinen laatutaso oli kehittyvä (ka. 3,3) ja 
tämä toiminto oli yksi heikoimmaksi arvioiduista. Järjestäjien välillä oli vain pieniä eroja, sillä 
80 prosenttia (12/15) järjestäjistä arvioi toimintansa kehittyvälle tasolle. Laadullisissa kuvauk-
sissa esiin nousi seuraavaa: 

 ▪  Kehittämistyötä on tehty jonkin verran. Kehittämistä tehdään järjestäjien mukaan oman 
oppilaitoksen jatkuvana kehittämistyönä, hankkeissa sekä yhteistyönä muiden toimijoiden 
kanssa. Kehittämistyö ei ole vielä täysin vakiintunutta.

 ▪  Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen on keikkaluontoisten näyttöjen takia haas-
teellista. Osa järjestäjistä kuitenkin tarjoaa työpaikkaohjaajille koulutusta. 
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 ▪  Opettajien työelämäyhteyksien nähdään olevan erittäin hyvät, sillä he toimivat usein muu-
sikon työssä. Opettajat voivat toimia myös työpaikkaohjaajina.

Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 

Koulutuksen järjestäjien mielestä valmistuneiden musiikkialan opiskelijoiden ammatillinen osaa-
minen on kiitettävällä tasolla ja yleisin arvosana on kiitettävä (taulukko 14). Parhaiten opiskelijat 
hallitsevat koulutuksen järjestäjien mukaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnan 
ja heikoiten elinikäisen oppimisen avaintaidot.

TAULUKKO 14. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 15 2,7 3 3 0,49 2 3
Työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalin hallinta 15 2,9 3 3 0,35 2 3

Työn perustana olevan tiedon 
hallinta 15 2,7 3 3 0,49 2 3

Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 15 2,6 3 3 0,50 2 3

Asteikko 0–3 (1 = tyydyttävä, 2 = hyvä, 3 = kiitettävä) 

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Näyttöjen arvosanojen perusteella musiikkialan opiskelijoiden osaaminen on monilla osa-
alueilla kiitettävää ja muillakin hyvää tasoa. Tyydyttäviä arvosanoja tulee erittäin harvoin 
ja hylättyjä ei juuri koskaan.

 ▪  Opiskelijat ovat motivoituneita. Opintojen jälkeen he sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin.

 ▪  Musiikkialan koulutus on korkeatasoista ja valtakunnallisesti arvostettua ja opettajat ovat 
hyviä.

Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Koulutuksen järjestäjien mielestä ammattiosaamisen näytöt mittaavat musiikkialalla hyvin sekä 
opiskelijoiden ammatillista osaamista että elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa (tauluk-
ko 15). Näyttöjen arvioidaan mittaavan hieman paremmin ammatillista osaamista (ka 4,3) kuin 
elinikäisen oppimisen avaintaitoja (ka 3,9). 
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Kaikki järjestäjät (n = 15) arvioivat, että tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana on 
sama kuin ammattiosaamisen näytön arvosana.

TAULUKKO 15. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 15 4,3 4 4 0,49 4 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 15 3,9 4 4 0,59 3 5

Asteikko 1–5 (1 = erittäin heikosti, 2 = heikosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin)

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Näyttöä pidetään erinomaisena mittarina muusikon ammatilliselle osaamiselle. Musiikki-
alalla osaamista on osoitettu aidoissa konserttitilanteissa jo pitkään. 

 ▪  Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ei ole helppoa arvioida kaikissa näytöissä. Avaintaitojen 
kuvaamista yhdellä numerolla pidetään jokseenkin haastavana.

 ▪  Arviointikriteereissä tulisi järjestäjien mukaan näkyä paremmin musiikkialan erityispiirteet. 
Kriteerien tulisi esimerkiksi olla erilaiset eri musiikkilajeille, jolloin kriteerit hahmottuisivat 
paremmin opiskelijoille ja arvioijille ja antaisivat paremman kuvan näytössä osoitetusta 
osaamisesta.

Pedagogisten ja laatuvaatimusten toteutumista  
koskevien tunnuslukujen tarkastelua koulutuksen 
järjestäjien välillä suhteessa oppimistuloksiin 

Koulutuksen järjestäjien itsearviointia käsitellään seuraavaksi suhteessa oppimistuloksiin. Tau-
lukossa 16 vertaillaan kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen perusteella matalimpaan 
kolmannekseen, keskitasoisiin ja korkeimpaan kolmannekseen jaettujen (ks. luku 3.3) musiikki-
alan perustutkinnon koulutuksen järjestäjien keskimääräisiä tunnuslukuja pedagogisessa toimin-
nassa, näyttöjen laatuvaatimuksissa ja näyttöjen prosesseissa. Tunnusluvuissa oli jonkin verran 
eroja järjestäjäryhmien välillä, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä12. Pedagogisilla 
toiminnoilla, näyttöjen laatuvaatimuksilla tai näyttöjen prosesseilla ei myöskään havaittu olevan 
tilastollista yhteyttä opiskelijoiden saamiin arvosanoihin13 .

12  p > 0,05.
13  r = -0,5−0,07.
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TAULUKKO 16. Koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan taso näyttöjen arvosanojen 
mukaan luokitelluissa ryhmissä, keskiarvot

Matalimpaan  
kolmannek-

seen kuuluvat
koulutuksen  

järjestäjät 
n = 3

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
n = 5

Korkeimpaan 
kolmannekseen 

kuuluvat 
koulutuksen 

järjestäjät
n = 4

Pedagoginen toiminta
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 23,0 22,6 28,0
Työssäoppimisen määrä opintoviikkoina 23,7 23,0 29,5
Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen 
ohjaukseen käytössä (asteikko 1–4)* 1,7 1,5 1,0

Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 96,2 85,9 97,5
Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille 
viimeisen viiden vuoden aikana (%) 61,0 26,3 95,7

Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutus-
päivät viiden vuoden aikana 5,3 15,0 7,5

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 10,0 1,0 40,0
Näyttöjen laatuvaatimukset **
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen  
saatavuus 3,7 3,2 4,0

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus 4,3 3,4 4,5
Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteis-
työssä työpaikkojen kanssa 3,7 4,0 3,8

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (toiminnalli-
nen, tiedollinen, sosiaalinen ja reflektiivinen osaaminen) 4,3 4,6 4,3

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi 4,3 4,4 4,0
Näyttöjen prosessit ***
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja linjaukset
(summapistemäärän keskiarvo enintään 18 pistettä) 11,3 12,0 12,1

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu
(summapistemäärän keskiarvo enintään 48 pistettä) 31,7 35,4 33,3

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 2,7 3,4 3,6

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 3,0 3,2 3,6

*    1 = alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 2 = 25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 3 = 50–75 % opiskelijaryh-
män tuntimäärästä, 4 = yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä

**  Asteikko 1–5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä)
*** Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)



61

Seuraavassa kuvataan keskeiset tulokset tunnusluvuista suhteessa ryhmiin. Eniten vaihtelua oli 
koulutettujen työpaikkaohjaajien määrässä, opettajien osallistumisessa työelämäjaksoille sekä 
opettajien täydennyskoulutuksen määrässä. Sen sijaan keskenään yhdenmukaisimmat arviot 
ryhmät olivat antaneet liittyen näyttöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä 
työpaikkojen kanssa sekä laaja-alaisen osaamisen arviointiin näytössä. 

Pedagogisen toiminnan taso

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli suurin korkeimpaan kolmannekseen kuuluvilla kou-
lutuksen järjestäjillä. Keskitasoisilla ja matalimpaan kolmannekseen kuuluvilla järjestäjillä 
lähiopetuksen tuntimäärä oli hieman pienempi ja keskenään noin saman suuruinen. 

 ▪  Työssäoppimista oli selvästi eniten korkeimpaan kolmannekseen kuuluvilla järjestäjillä. 
Vähiten työssäoppimista oli keskitasoisilla koulutuksen järjestäjillä.

 ▪  Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen 
oli suurin matalimpaan kolmannekseen kuuluvilla järjestäjillä ja pienin korkeimpaan kol-
mannekseen kuuluvilla järjestäjillä. 

 ▪  Pedagogisesti päteviä ammattiopettajia oli eniten korkeimpaan kolmannekseen kuuluvilla 
järjestäjillä ja vähiten keskitasoisilla järjestäjillä.

 ▪  Opettajat osallistuivat eniten työelämäjaksoille korkeimpaan kolmannekseen kuuluvien 
järjestäjien ryhmässä ja vähiten keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.  

 ▪  Täydennyskoulutuspäiviä oli eniten keskitasoisten järjestäjien ryhmässä. 

 ▪  Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli pienin keskitasoisten ryhmässä. Korkeimpaan 
kolmannekseen kuuluvien järjestäjien ryhmässä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus 
oli selvästi suurin.

Näyttöjen laatuvaatimukset 

 ▪  Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus arvioitiin parhaimmaksi korkeim-
paan kolmannekseen kuuluvien järjestäjien keskuudessa ja lähes yhtä suureksi matalimpaan 
kolmannekseen kuuluvien järjestäjien keskuudessa. 

 ▪  Korkeimpaan kolmannekseen kuuluvat järjestäjät arvioivat tavoitteiden mukaisten näyt-
töpaikkojen saatavuuden parhaimmaksi, kun taas keskitasoiset järjestäjät arvioivat sen 
heikoimmaksi.
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 ▪  Näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä työelämän kanssa koettiin par-
haimmaksi keskitasoisten järjestäjien ryhmässä ja hieman heikommaksi matalimpaan ja 
korkeimpaan kolmannekseen kuuluvien järjestäjien joukossa.

 ▪  Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä koettiin parhaimmaksi keskitasoisten järjestäjien 
ryhmässä. 

 ▪  Keskitasoiset järjestäjät arvioivat tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin to-
teutumisen näytössä hieman paremmaksi kuin matalimman kolmanneksen järjestäjät. 
Korkeimpaan kolmannekseen kuuluvat järjestäjät arvioivat tämän hieman alhaisemmaksi.  

Näyttöjen prosessit

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja linjausten summapistemäärä oli lähes sama 
korkeimmassa ja keskitasoisessa ryhmässä ja jonkin verran pienempi matalimman kolman-
neksen ryhmässä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen laadun summapistemäärä oli korkein keskitasoisten järjes-
täjien ryhmässä, hieman alhaisempi korkeimpaan kolmannekseen kuuluvien ryhmässä ja 
alhaisin matalimman kolmanneksen ryhmässä. 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi arvioitiin parhaimmaksi korkeimpaan 
kolmannekseen kuuluvien järjestäjien ryhmässä ja selvästi alhaisemmaksi matalimman 
kolmanneksen ryhmässä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen arvioitiin edistyneimmäksi korkeimpaan kol-
mannekseen kuuluvien järjestäjien ryhmässä ja jonkin verran heikommaksi matalimpaan 
kolmannekseen kuuluvien järjestäjien keskuudessa.
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Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan 
arvioinnin vahvuudet, ongelmat ja kehittämiskohteet

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin itsearviointinsa lopuksi ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä 
vahvuuksia, ongelmia ja kehittämiskohteita musiikkialan perustutkinnossa. Ne kuvataan alla.

Vahvuudet

 ▪  Näyttöjärjestelmä on musiikkialalla toimiva. Näyttöjen kaltaiset tilanteet ovat alalla pe-
rinteisiä ja luontevia arviointitapoja, joille ammattiosaamisen näytöt antoivat virallisen 
statuksen.

 ▪  Työelämässä esimerkiksi ammattiorkesteripaikkaa hakevien osaamista mitataan ainoastaan 
näytön, koesoiton, perusteella. Näyttöjen myötä opiskelijat tottuvat osoittamaan osaamis-
taan näytön kaltaisissa tilanteissa.

 ▪  Näytöt mahdollistavat yksilöllisen arvioinnin ja omien vahvuuksien esille tuomisen.

 ▪  Näytöt ovat työelämälähtöisiä. Näyttöjen sisällöt ja toteutustavat ovat työelämän tilanteiden 
mukaisia. Työelämä osallistuu näyttöjen arviointiin. 

 ▪  Arvioijina toimivat opettajat tietävät näyttöjen arvioinnin käytännöt. Näyttöarvioinnin 
perehdyttämiskäytännöt ovat vakiintuneet.

 ▪  Opettajien ammattiosaaminen on vahvaa, ja he voivat toimia työelämän edustajina.

Ongelmat

 ▪  Monet koulutuksen järjestäjät mainitsevat ongelmana arviointikriteeristön. Sen tulisi 
vastaajien mukaan olla konkreettisempi, eritellympi eri musiikkilajeittain sekä helpommin 
sovellettavissa.

 ▪  Yhteistyössä työelämän kanssa on haasteita. Free lance -painotteisen alan työelämä voi olla 
pirstaleista ja henkilöstön vaihtuvuus suurta. On puutetta yhtäjaksoisista ja pitkäkestoisista 
työssäoppimispaikoista. Koulutettuja ja sitoutuneita työpaikkaohjaajia on vain vähän.

 ▪  Arviointiasteikko voisi olla laajempi. Lisäksi tuodaan esiin, että taiteellista suoritusta on 
toisinaan vaikeaa arvioida kriteeriperusteisesti ja löytää yhteistä näkemystä arvostelusta.
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Kehittämiskohteet

 ▪  Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointikriteereihin ennen näyttöä.

 ▪  Opettajien näyttökäytäntöjen tuntemuksen lisääminen ja eri osapuolien arviointitaitojen 
kehittäminen.

 ▪  Arviointi- ja palautetietojen systemaattisempi kerääminen ja hyödyntäminen järjestäjän 
toiminnassa.

 ▪  Opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitojen vahvistaminen ja avaintaitojen integrointi 
osaksi näyttöjä.
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7 
 Arvioinnin luotettavuus

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin ao. tutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin. 
Arviointiaineistona olivat ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuudessa saamat ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanat, joista opettaja ja työelämän edustaja ovat päättäneet joko yhdessä tai erik-
seen. Arvioinnin luotettavuutta pyrittiin parantamaan kutsumalla arviointiryhmään kokeneita 
alan opettajia, jotka analysoivat rinnakkaismenetelmän avulla sekä ammattiosaamisen näyttöjen 
sisällöt että näyttösuunnitelmat.

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuutta edistettiin myös ohjeistamalla koulutuksen järjestäjiä 
siinä, miten näyttöjen arvosanat kirjataan, kootaan tietojärjestelmistä ja lähetetään Kansalliseen 
koulutuksen arviointikeskukseen. Tavoitteena oli, että tietoja ei puutu eivätkä ne ole virheellisiä. 
Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin nimeämään oppimistulosten arvioinnin yhdyshenkilö, joka 
vastasi järjestäjäkohtaisen tiedon tuottamisesta ja sen toimittamisesta Karviin. Yhdyshenkilöille 
järjestettiin perehdytystilaisuus oppimistulosten arvioinnista, ja tiedon kokoamiseen ja tallenta-
miseen laadittiin ohjeet ja lomakkeet. 

Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arviointiin liittyy kuitenkin aina arvioijasta riippuvaa tulkinnal-
lisuutta, ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niissä prosesseissa, joissa tulkinnat 
ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Oppimistulosten arviointi edellyttää muun muassa arvioi-
jasta, arvioinnin kohteena olevasta toimintakokonaisuudesta ja toimintaympäristön vaatimuksista 
johtuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Tämän vuoksi arvioinnissa koottiin 
ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä prosessitietoja ja täydentävää aineistoa. 

Verrattaessa oppimistuloksia täydentävään arviointiaineistoon analysoitiin muun muassa arvioijasta 
johtuvia eroja ja tarkasteltiin arviointikeskusteluun osallistuneiden henkilöiden sekä näyttöpaikan 
yhteyksiä arvosanoihin. Myös näyttöjen kuvauksia ja siten näyttöjen sisällön osuvuutta ja niiden 
vastaavuutta ammattitaitovaatimuksiin analysoitiin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien 
itsearviointia näyttötoimintansa laadusta.

Musiikkialan oppimistulosten luotettavuus näyttäytyi arvioinnin mukaan melko korkeana. 
Asiantuntijaopettajien laatima näytön kuvausten analyysi osoitti, että ammattiosaamisen näyt-
töjen sisällöt vastasivat tutkinnon perusteiden vaatimuksia. Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että 
näytöt mittaavat hyvin ammatillista osaamista ja melko hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. 
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Lisäksi järjestäjät arvioivat kriteeriperusteisen arvioinnin toteutuvan hyvin näytöissä. Itsearvioin-
nin mukaan koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan laatu oli keskimäärin kehittyvällä tasolla. 

Arviointi toteutettiin vuosina 2012–2015. Arvioinnin tulokset koskevat siten vuonna 2010 voi-
maan tulleiden musiikkialan perustutkinnon perusteiden mukaan toteutettua koulutusta. Uudet 
tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 1.8.2015 lähtien.
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8 
 Arvioivat johtopäätökset

Yleistä

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöihin. Ar-
vioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin opiskelijat ovat ammattiosaamisen näytöillä 
mitattuna saavuttaneet tutkintojen perusteissa määritetyt tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. 
Lisäksi arvioinnin taustalla ovat sekä ammatillista koulutusta koskevat yleiset tavoitteet että 
lainsäädännössä määritetyt ammattiosaamisen näyttöjä koskevat tavoitteet. Näistä keskeisimmät 
liittyvät koulutuksen laadun varmistamiseen, koulutuksen työelämälähtöisyyteen ja opiskelijan 
arvioinnin yhtenäistämiseen.

Ammatillinen osaaminen on erinomaista

Musiikkialan perustutkinnon opiskelijoiden osaaminen on näyttöjen arvosanoilla mitattuna 
erinomaista. Alan opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa määritetyt tavoitteet ja 
ammattitaitovaatimukset siis erittäin hyvin. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamis-
alueilla oli kiitettävä. Opiskelijat hallitsevat lähes yhtä hyvin niin työprosessin, työmenetelmät, 
-välineet ja materiaalin, työn perustana olevan tiedon kuin elinikäisen oppimisen avaintaidotkin. 
Keskiarvolla mitattuna osaamisalueiden osaamisessa ei ollut juurikaan eroa. 

Myös koulutuksen järjestäjien itsearvioinnissa opiskelijoiden osaamista pidettiin kiitettävänä. 
Vastaajien mukaan musiikkialan koulutusta arvostetaan, ja siihen hakeutuu opiskelijoita, jotka 
ovat motivoituneita ja harrastaneet musiikkia aktiivisesti. Tämän lisäksi oppimisen ja edistymisen 
seuraaminen on musiikkialalle luonteenomaista, ja opintojen aikana opiskelijat tekevät säännölli-
sesti itsearviointia ja reflektointia, joka tähtää ammattilaisena kasvamiseen. Joidenkin järjestäjien 
mukaan ammattiosaamisen näytöt myös painottuvat opintojen loppupuolelle, kun opiskelijan 
osaaminen on parhaimmillaan. 

Näyttöjen arvosanoissa ei ollut eroja sukupuolten välillä. Arvosanoissa sen sijaan oli eroja kou-
lutuksen järjestäjien välillä: korkeimpaan ja matalimpaan kolmannekseen kuuluvien järjestäjien 
arvosanojen keskiarvojen ero oli noin neljäsosa arvosanaa. Arvosanat erosivat joiltakin osin myös 
alueellisesti. Heikoimmat arvosanat saatiin Pohjois-Suomessa toimivien järjestäjien näytöistä ja 
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parhaimmat Itä-Suomen ja Etelä-Suomen alueilla toimivien järjestäjien näytöistä. Eroista huoli-
matta oppimistulokset eri järjestäjillä ja alueilla olivat kokonaisuudessaan erittäin hyviä.

Koulutus on työelämälähtöistä

Ammatillisessa koulutuksessa korostettava työelämälähtöisyys toteutuu musiikkialan perustut-
kinnossa kohtalaisen hyvin. Musiikkialan ammattiosaamisen näytöistä hieman yli kolmannes 
suoritettiin työelämässä, ja työelämän edustaja oli mukana suurimman osan näyttöjä arvioinnissa. 
Neljäkymmentä prosenttia näytöistä toteutettiin työssäoppimisen yhteydessä.

Työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuuteen liittyy alan luonne. Järjestäjien mukaan musiik-
kialalla työssäoppiminen toteutuu usein lyhytkestoisesti, esimerkiksi yksittäisenä esiintymisenä 
konsertissa ja siihen valmistautumisena. Lyhyen työtilaisuuden yhteydessä ei välttämättä ole 
mahdollisuutta toteuttaa näyttöä. Toisinaan työssäoppimisjakson osa, kuten konsertissa esiinty-
minen, on samalla näyttö. Lisäksi pysyviä työpaikkoja on alalla vähän, ja ammattiorkestereihin 
voi olla vaikeaa päästä työssäoppimaan. Työpaikkanäyttöjen toteutumiseen saattaakin vaikuttaa 
esimerkiksi se, nähdäänkö opiskelijan osaamisen riittävän todelliseen työtilanteeseen (esimerkiksi 
kirkkomusiikissa), tai toisaalta se, onko työpaikoilla tarjolla tarpeeksi laadukkaita instrumentteja.

Musiikkialan näytöistä lähes puolet toteutettiin oppilaitoksissa, mitä ei voida pitää työelämä-
lähtöisyyden toteutumisen näkökulmasta tavoitteiden mukaisena. Oppilaitoksessa suoritettujen 
näyttöjen työelämälähtöisyyttä lisäsi kuitenkin se, että työelämän edustaja oli mukana arviointi-
keskustelussa lähes yhtä usein oppilaitoksissa suoritetuissa näytöissä kuin työpaikalla suoritetuissa 
näytöissä. Lisäksi koulutuksen järjestäjien mukaan oppilaitoksessa suoritetut näytöt vastaavat 
sisällöltään ja toteuttamistavaltaan työelämässä suoritettuja näyttöjä. Koulutuksen järjestäjillä on 
usein laadukkaat tilat, kuten konserttisalit, joissa näytöt voidaan suorittaa tutkinnon perusteiden 
ja työelämän vaatimusten mukaisesti. Näyttötilaisuudet oppilaitoksessa ovat usein aitoja, julkisia 
esiintymistilanteita, joihin osallistuu sekä yleisöä että työelämässä toimivia muusikoita. Oppilaitos 
voi järjestäjien mukaan olla muusikon työympäristö, jossa toimitaan työelämän pelisäännöillä. 
Näyttöjen järjestäminen oppilaitoksessa onkin vakiintunutta ja musiikkialalle ominaista. 

Työelämänäkökulmaa koulutukseen tuovat järjestäjien mukaan musiikkialan opettajat, jotka voivat 
toimia oppilaitoksessa tapahtuvan työssäoppimisen ohjaajana tai näytön arvioijana. Järjestäjien 
mukaan opettajien työelämäosaaminen on hyvää ja ajantasaista, sillä opettajat toimivat usein 
opetustyönsä ohella esimerkiksi esiintyvinä muusikoina, säveltäjinä, sovittajina tai kapellimes-
tareina. Opettajien suhteen työelämään nähdään olleen musiikkialalla aina kiinteä. Muodollisia 
työelämäjaksoja ei useinkaan ole, mutta monet koulutuksen järjestäjät tukevat opettajien osal-
listumista työelämään. Järjestäjien arvion mukaan yli puolet ammattiopettajista on osallistunut 
työelämäjaksoille viimeisen viiden vuoden aikana. 

Koulutuksen järjestäjät kokivat yhteistyön työelämän kanssa onnistuneen melko hyvin näyttö-
jen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Näyttöjen sisältöjen ja toteutustapojen näh-
tiin olevan työelämän tilanteiden mukaisia. Musiikkialan työn keikkaluontoisuus satunnaisiin 
työpaikkoihin haastaa työpaikkojen osallistumista opetussuunnitelmatyöhön. Työpaikkojen 
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vaihtuvuus heijastuu myös siihen, että koulutettuja työpaikkaohjaajia on vähän tai ei lainkaan. 
Pitkäkestoisten työssäoppimispaikkojen puute näkyy joidenkin järjestäjien mukaan siinä, että 
koulun ulkopuolisia alan ammattilaisia on harvoin mukana ohjaamassa ja arvioimassa opiskelijoita. 
Tähän tulisikin kiinnittää huomiota ja pyrkiä edistämään sitä, että oppilaitoksessa suoritettavissa 
näytöissä opiskelijan arviointiin osallistuisi aktiivisesti muitakin musiikkialan ammattilaisia kuin 
oppilaitoksen opettajia.

Näyttötoiminnan laatu on kehittyvällä tasolla,  
toimielimen toiminta muotoutumassa vakiintuneeksi

Musiikkialan perustutkinnon koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan laatu on keskimäärin 
kehittyvällä tasolla. Kokonaislaatu vaihteli kehittyvästä lähes edistyneeseen tasoon ja siinä oli 
paikoin suurtakin vaihtelua järjestäjien kesken. Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa 
parhaiten ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa oppilaitoksessa sekä osaamisen arvioin-
nissa ammattiosaamisen näytöissä. Heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa elinikäisen op-
pimisen avaintaitojen integroimisessa ammattiosaamisen näyttöihin sekä näyttöjen seurannassa, 
arvioinnissa ja kehittämisessä.

Arvioinnin mukaan ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli näyttöjen laadun varmistaja-
na on kehittyvällä tasolla. Koulutuksen järjestäjien välillä oli tässä eroja, ja viidennes järjestäjistä 
näki toimielimen toiminnan olevan enintään alkavalla tasolla ja siten vasta suunnitteluvaiheessa. 
Järjestäjät, joilla toimielimen toiminta oli ollut vähäistä, toivat kehityskohteiksi muun muassa 
toimielimen jäsenten perehdyttämisen, näkyvyyden lisäämisen ja toiminnan paremman hyödyntä-
misen. Vain kolmannes järjestäjistä arvioi, että toimielimen rooli näyttöjen laadun varmistajana on 
vakiintuneella tasolla, järjestelmällistä ja laaja-alaista. Toimielinten kerrottiin seuraavan näyttöihin 
liittyviä määrällisiä ja laadullisia tietoja, kuten arviointia, palautteita ja näyttöpaikkojen laatua, 
sekä hyväksyvän näyttöjen arvioijat ja käyvän läpi näyttösuunnitelmia. 

Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laadussa ja rakenteessa oli eroja musiikkialan 
koulutuksen järjestäjien välillä. Arvioinnin mukaan näyttösuunnitelmat vastasivat keskimäärin 
hyvin tutkinnon perusteita ja ne mahdollistivat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutu-
misen. Pääosassa näyttösuunnitelmia ei sen sijaan ollut otettu huomioon yhteisiä (ammattitaitoa 
täydentäviä) tutkinnon osia. Suurin vaihtelu järjestäjien välillä näyttösuunnitelmissa oli elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen huomioimisessa.

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen olevan vasta 
muotoutumassa järjestelmälliseksi. Moni koulutuksen järjestäjistä kerää palautetta näytöistä 
opiskelijoilta, työelämältä ja opettajilta esimerkiksi kyselyillä ja vapaamuotoisesti keskustele-
malla. Arvosanoja usein myös seurataan ja palautetta käsitellään ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielimissä. Tämä ei kuitenkaan toteudu kaikilla järjestäjillä, ja osa tuo palautteen keräämisen 
kehityskohteeksi. Palautetta ei myöskään aina käsitellä ja analysoida järjestelmällisesti. 
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Kehittämistyötä on tehty jonkin verran, mutta se ei ole vielä täysin vakiintunutta. Kehittämistä 
tehdään järjestäjien mukaan oman oppilaitoksen jatkuvana kehittämistyönä, hankkeissa sekä 
yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäjät ovat tehneet joitakin itsearvioin-
teja, mutta niiden ottaminen säännölliseksi työkaluksi on vasta alkamassa. Palaute- ja seuranta-
järjestelmien kehittäminen voisi tukea koulutuksen järjestäjiä jatkossa myös osaamisperusteisen 
koulutuksen toteutumisen seurannassa. 

Pedagogisten toimintojen yhteydet arvosanoihin ovat 
melko heikot, arviointikäytäntöjen vahvat 

Arvioinnissa selvitettiin musiikkialan koulutuksen ja näyttöjen toteutukseen liittyviä pedagogisia 
käytänteitä ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointikäytäntöjä. Koulutuksen järjestäjien 
välillä oli jonkin verran eroa lähiopetuksen, työssäoppimisen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien 
määrissä sekä opettajien osallistumisessa täydennyskoulutukseen. Näillä toiminnoilla ei havaittu 
kuitenkaan olevan yhteyttä opiskelijan saamiin näyttöjen arvosanoihin. Myös koulutuksen jär-
jestäjien luokittelu arvosanojen perusteella matalimpaan, keskitasoisiin ja korkeimpaan kolman-
nekseen osoitti, ettei näiden ryhmien välillä ollut merkittäviä eroja pedagogisessa toiminnassa. 

Arviointi osoitti, että opiskelijoiden näytön arvosanat ovat riippuvaisia siitä, kuka tai ketkä näytön 
arviointiin osallistuvat. Suurin osa näytöistä arvioitiin yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän 
edustajan kanssa, minkä voi nähdä edistävän arvioinnin luotettavuutta. Kuitenkin opiskelijoiden 
saamat arvosanat olivat keskimäärin neljänneksen paremmat työelämän edustajan osallistuessa 
arviointiin kuin silloin, jos arviointiin osallistuivat opettaja ja opiskelija. 

Näyttöjen arvosanat eivät juuri eronneet näytön suorituspaikan mukaan. Kaikilla osa-alueilla 
hieman matalammiksi jäivät oppilaitosnäytöistä saadut arvosanat. Tätä ei voida selittää arviointi-
keskustelun kokoonpanolla, sillä yleisintä niin työpaikka- kuin oppilaitosnäytöissäkin oli arvioida 
näyttöä yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kesken. Voi kuitenkin olla, että oppi-
laitoksissa työelämän edustaja on samalla opettaja, mikä tuotiin esiin järjestäjien itsearvioinnissa. 

Kriteeriperusteinen arviointi sekä elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen arviointi toteutuvat melko hyvin

Musiikkialan opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöissä toteutui 
järjestäjien mukaan varsin hyvin, ja arviointia myös pidetiin tavoitelähtöisenä ja kriteeriperusteisena. 
Kriteeriperusteinen arviointi suhteutetaan erään järjestäjän mukaan yleensä kokonaistavoitteeseen, 
”laadukkaaseen muusikkouteen”. Kriteerit koetaan joskus liiankin laajoiksi ja perusteelliseksi ja sitä 
kautta vaikeaselkoisiksi. Arviointikriteereissä tulisi monien järjestäjien mukaan näkyä paremmin 
musiikkialan erityispiirteet. Kriteerien tulisi esimerkiksi olla erilaiset eri musiikkilajeille, jolloin 
kriteerit hahmottuisivat paremmin opiskelijoille ja arvioijille ja antaisivat paremman kuvan näytössä 
osoitetusta osaamisesta. Kriteerien toivottiin olevan konkreettisempia ja helpommin sovelletta-
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vissa. Musiikkialalla taiteellista suoritusta voi toisinaan olla vaikeaa arvioida kriteeriperusteisesti 
ja löytää yhteistä näkemystä arvostelusta, mitä voisi helpottaa laajempi arviointiasteikko.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi toteutuu musiikkialan ammattiosaamisen näytöissä 
kohtalaisen hyvin. Joidenkin koulutuksen järjestäjien mukaan jokaisessa näytössä arvioidaan avain-
taitoja, esimerkiksi yhteistyötä ja työergonomiaa. Osan järjestäjistä mukaan arviointi painottuu 
toiminnalliseen ja tiedolliseen osaamiseen. Monien elinikäisen oppimisen avaintaitojen nähdään 
kuuluvan kiinteästi alaan, mutta esille tuotiin myös, että niiden arviointikriteerit on monesti 
kuvattu tutkinnon perusteissa liian yleisellä tasolla, ja kriteerien tulisi olla alakohtaisempia. Joi-
takin avaintaitoja pidettiin vaikeana arvioida näytön perusteella tai kaikissa näytöissä. Haastavana 
pidettiin myös avaintaitojen kuvaamista yhdellä numerolla.

Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmissa elinikäisen oppimisen avaintaidot oli huomioi-
tu kohtalaisesti. Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja: osalla järjestäjistä tämä toteutui hyvin, 
kun taas osan järjestäjistä suunnitelmista avaintaitoja ei ollut huomioitu lainkaan. Korrelaatioita 
tarkasteltaessa huomataan, että tutkinnon osan näytön arvosanaan oli eniten yhteydessä työpro-
sessin hallinta ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Koulutuksen järjestäjät myös 
arvioivat, että ammattiosaamisen näytöt mittaavat hieman paremmin ammatillista osaamista 
kuin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erääksi kehityskohteeksi itsearvioinneissa nimettiin 
juuri opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitojen vahvistaminen ja avaintaitojen integrointi 
osaksi näyttöjä. Toisaalta avaintaitojen arviointikohde oli näytöissä arvioitu keskimäärin parhain 
arvosanoin.

Opiskelijoiden arvioinnin luotettavuus 
ammattiosaamisen näytöissä on melko korkeaa

Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa luotettavuuteen vaikuttaa 
useita tekijöitä, jotka liittyvät etenkin arvioijiin, näyttöympäristöön ja näytön sisältöön. Koulu-
tuksen järjestäjien mukaan ammattiosaamisen näytöt ovat erinomaisia mittareita muusikoiden 
ammatilliselle osaamiselle, ja musiikkialalla osaamista on jo pitkään osoitettu aidoissa konserttiti-
lanteissa. Näyttöjen kaltaisia tilanteita pidetään alalla perinteisinä ja luontevina arviointitapoina, ja 
ammattiosaamisen näyttöjen nähdään antaneen tällaisille arviointitilanteille virallisen statuksen.

Ammattitaidon osoittamistapojen näytöissä nähtiin vastaavan ammattitaitovaatimuksia, ja esi-
merkiksi konserttien nähtiin mittaavan hyvin opiskelijoiden osaamista, ja niiden vaatimuksien 
olevan selkeitä. Järjestäjien mukaan näyttötehtävät olivat vastanneet tutkinnon perusteita. Tätä 
tukevat myös näytön kuvausten pohjalta tehdyt arviot näytön vaativuudesta, jotka osoittivat 
näyttöjen sisällön vastanneen tutkinnon perusteiden vaatimuksia.

Musiikkialan perustutkinnon koulutuksen järjestäjien mukaan ammattiosaamisen näyttöjä 
koskevat linjaukset ovat vakiintuneet, ja useimmilla järjestäjillä on selkeät käytännöt näyttöjen 
arviointiin. Etenkin opettajien nähtiin olevan tietoisia arviointikriteereistä. Luotettavuusongelmia 
kuitenkin syntyy silloin, kun arvioijat tekevät kokemuksensa ja arviointiosaamisensa mukaisesti 
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erilaisia tulkintoja ammattitaitovaatimuksista ja kriteereistä arvioidessaan opiskelijan osaamista. 
Tämän voi nähdä olevan taustalla muun muassa siinä, että opiskelijoiden saamat arvosanat olivat 
parempia työelämän edustajan osallistuessa arviointiin kuin silloin, jos arviointiin osallistuivat 
vain opettaja ja opiskelija.

Arviointi musiikkialalla näyttäytyykin erilaisena yhtäältä osaavien opettajien ja toisaalta kerta-
luontoisten työpaikkaohjaajien tekemänä. Arviointiosaamisen nähdään olevan korkeatasoista, kun 
arvioijina toimivat opettajat tai musiikkialan ammattilaiset. Työpaikkojen edustajien perehdyt-
täminen arviointiin voi vaihdella keikkaluontoisista, vaihtuvista näyttöpaikoista johtuen. Työn 
tilaajana voi olla taho, joka tarvitsee esiintyjän vain yhteen tilaisuuteen esimerkiksi ravintolaan. 
Tilaaja ei ole välttämättä musiikkialan ammattilainen, toisin kuin esimerkiksi ammattiorkesterien 
jäsen, joten opiskelijan saama ohjaus ja arviointi voi vaihdella paljonkin. Muodollinen työpaik-
kaohjaajakoulutus on vasta aluillaan. Tästä huolimatta vahvuutena on, että opettaja osallistuu 
lähes poikkeuksetta näytön arviointiin ja arvosanasta päättämiseen, mikä vahvistaa arvioinnin 
luotettavuutta, kun opettaja tuntee arviointikriteerit. 

Luotettavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi tulee jatkossakin kiinnittää huo-
miota arvioijien arviointiosaamiseen, eri arviointikohteiden kriteeriperusteiseen arviointiin sekä 
erilaisissa paikoissa toteutettavien näyttöjen tasalaatuisuuteen. 
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9 
 Kehittämisehdotukset

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

Musiikkialan perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät

 ▪ varmistavat osaamisperusteisuuden toteutumisen koulutuksen järjestämistä koskevissa 
suunnitelmissa ja opiskelijoiden henkilökohtaisissa suunnitelmissa

 ▪  varmistavat musiikkialan koulutuksen työelämälähtöisyyden toteutumisen: sitouttavat 
oppilaitosnäyttöjen arviointiin myös muita työelämän edustajia kuin opettajia, tukevat 
opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä tutkinnon tavoitteiden mukaisiin pitkäkestoisiin 
työssäoppimispaikkoihin ja toteuttavat näyttöjä mahdollisuuksien mukaan enemmän 
myös oppilaitoksen ulkopuolella

 ▪  sisällyttävät näyttöihin nykyistä laajemmin ja systemaattisemmin elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen arvioinnin ja selkeyttävät avaintaitojen hallinnan tavoitteita ja kriteereitä 
niin, että arvioijat ja opiskelijat ymmärtävät ne

 ▪  perehdyttävät työpaikkaohjaajat työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteisiin ja niiden arvi-
ointiin ja varmistavat heidän arviointiosaamisensa 

 ▪  kehittävät työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamisesta ja tarjoavat työpaikkaohjaajakou-
lutusta niin, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja pääsee siihen osallistumaan

 ▪  varmistavat opettajien edellytykset osallistua täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille 

 ▪  varmistavat, että koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia muuttuvaan työelämään

 ▪  varmistavat, että opettajat saavat tarvittaessa koulutusta ja tukea osaamisperusteisen 
koulutuksen toteuttamiseen
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 ▪ turvaavat opettajille riittävät resurssit opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opinto-
polkujen toteuttamiseksi

 ▪  varmistavat systemaattisuuden eri tahoilta saatavan palautteen keräämisessä, analysoin-
nissa ja palautetiedon hyödyntämisessä

 ▪  tehostavat ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen roolia näyttötoiminnan laadunvar-
mistuksessa

 ▪  hyödyntävät arvioinnin tuloksia toimintansa kehittämisessä liittämällä oppimistulosar-
vioinnin osaksi laatu- ja palautejärjestelmiään

 ▪  kehittävät omia arviointi- ja palautejärjestelmiä tukemaan osaamisperusteisuuden toteu-
tumisen seurantaa.

Opetusviranomaiset

 ▪  varmistavat, että tutkinnon perusteet vastaavat musiikkialan erityispiirteitä

 ▪  varmistavat, että tutkinnon perusteet ovat joustavasti muokattavissa työelämän muuttu-
viin tarpeisiin paikallisesti ja kansallisesti

 ▪  selkeyttävät tutkinnon perusteissa määritettyjä arviointikriteereitä ja erityisesti elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen sisältöjä ja arviointikriteereitä

 ▪  selkeyttävät näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien roolia näyttöjen toteutta-
misessa ja laadunvarmennuksessa

 ▪  turvaavat opettajien täydennyskoulutuksen ja työelämäjaksojen jatkuvuuden 

 ▪  jakavat hyviä käytäntöjä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalleista, kehittävät työ-
paikkaohjaajakoulutusta sekä turvaavat työpaikkaohjaajien koulutuksen jatkuvuuden 

 ▪  laativat kriteerit näyttötodistukseen tulevalle näytön kuvaukselle 

 ▪  hyödyntävät musiikkialan perustutkinnon arviointituloksia ammattiosaamisen näyttöjen, 
työssäoppimisen, opiskelijan arvioinnin ja erityisesti tutkinnon perusteiden kehittämisessä

 ▪  hyödyntävät kansallisten oppimistulosarviointien tuloksia ammatillisen koulutuksen 
reformin ja osaamisperusteisuuden toimeenpanossa

 ▪  kehittävät kansallisen seuranta- ja palautejärjestelmän osaamisperusteisen koulutuksen 
toteutuksen seurantaan.
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Liite 6 Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet tutkinnon osittain
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Liite 1 Itsearviointilomake

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi

Itsearvioinnin avulla täydennetään kansalliseen oppimistulosten arviointiin koottuja arvioin-
titietoja. Arviointi koskee ammatillista peruskoulutusta, ei näyttötutkintona järjestettävää 
ammatillista peruskoulutusta. 

•  Tehkää itsearviointi monitahoisessa ryhmässä, jossa on opettajien, työpaikkaohjaajien, 
kolmannen lukuvuoden opiskelijoiden ja johdon edustajia. 

• Tehkää arviointi ja täyttäkää lomake tutkintokohtaisesti. 
• Arvioikaa itsearvioinnissa vain vuosina 2012–2015 toteutunutta koulutusta.
•  Huom. Jos samaa tutkintoa järjestetään useammassa koulutuksen järjestäjän toimi-

pisteessä/oppilaitoksessa, täytetään yksi tutkintokohtainen lomake.

Palauttakaa lomake 15.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen amop@karvi.fi
____________________________________________________________________________

PERUSTIEDOT

Koulutuksen järjestäjän nimi: 

Perustutkinto: 

Itsearviointiryhmän kokoonpano (nimi ja asema): 

Arvioinnin kohteena olevien opiskelijaryhmien koko (2012 aloittaneet opiskelijat) viimeisenä 
lukuvuonna 2014–2015: 

Hylättyjen ammattiosaamisen näyttöjen määrä arvioinnin kohteena olevalla opiskelijaryh-
mällä:
____________________________________________________________________________

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTATIEDOT

1.  Mikä on koulutuksen järjestäjän vahvistama lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin ko. 
tutkinnossa? _____ (h/viikko)
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2.  Mikä on työssäoppimisen kokonaismäärä keskimäärin opintoviikkoina ko. tutkinnossa?                   
_____(ov) 

3.  Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaukseen aikaa käytössään
( ) 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 pedagogisesti päteviä?            
_____ (%) 

5.  Kuinka suuri osa ko. tutkinnon päätoimisista ammattiopettajista on osallistunut työelämä-
jaksolle viimeisen viiden vuoden aikana? _____  (%)

6.  Kuinka monta täydennyskoulutuspäivää ko. tutkinnon päätoimisilla ammattiopettajilla on 
ollut viimeisen viiden vuoden aikana?  Keskimäärin _____ päivää/opettaja

7.  Mikä on työpaikoilla ammattiosaamisen näytön ohjaukseen ja arviointiin osallistuneiden  
koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista tutkinnon työpaikkaohjaajista? ____ %

8.   Arvioikaa, miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet kyseisessä tutkinnossa. Valitse ruksaa-
malla (X) vaihtoehdoista (1–5) se, joka parhaiten vastaa mielipidettänne asiasta.
 Arviointiasteikko: 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä)

 • Koulutuksen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus?

1 2 3 4 5

 • Koulutuksen tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus?

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5
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•  Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (toiminnallinen, tiedollinen, sosiaalinen ja  
reflektiivinen osaaminen)?

1 2 3 4 5

•  Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi?

1 2 3 4 5

Kommentit/Perustelut

*********************************************************************************************************’****

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN PROSESSIN ARVIOINTI

Arvioikaa seuraavissa kohdissa ammattiosaamisen näyttöjen koko prosessia. Prosessi on jaettu 
neljään teemaan I–IV.

Ohje kohtiin TEEMAT I–IV:

Arvioikaa omaa ammattiosaamisen näyttöjen prosessinne laatua seuraavien arviointitasojen pohjalta 
ja merkitkää pisteinä toimintaanne kuvaava taso. Sen jälkeen tarkentakaa arviointia kysymysten 
jälkeen olevaan kommentit/perustelut -laatikkoon. 

Arviointitasot ovat: 
 ▪ Puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä 
 ▪ Alkava (1–2 pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä 
 ▪ Kehittyvä (3–4 pistettä) = toiminta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on  

kohtuullisen kattavaa 
 ▪ Edistynyt (5–6 pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, 

kehittämissuuntautuneisuus mukana toiminnassa. 
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TEEMA I AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELU JA 
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN LINJAUKSET

1a)  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ opetussuunnitelman laadinta yhteistyössä eri alojen opettajien kanssa
 ▪ opetussuunnitelman laadinta yhteistyössä työpaikkojen kanssa
 ▪ opiskelijoiden osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön
 ▪ opiskelijan arvioinnin suunnittelu
 ▪ opiskelijakohtaisen ammattiosaamisen näytön suunnittelu
 ▪ ammattiosaamisen näytön sisällön suunnittelu
 ▪ ammattiosaamisen näyttöpaikan valinta 
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työssäoppimisen yhteydessä

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

1b)  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ koulutuksen järjestäjän linjaukset
 ▪ pedagoginen johtaminen
 ▪ resurssien kohdentaminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin
 ▪ opettajien työelämäosaamisen varmistaminen
 ▪ ammattiosaamisen näytön ja työssäoppimisen arvioinnin periaatteista sopiminen
 ▪ työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmistaminen

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut
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1c)  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ toimielimen lakisääteisten tehtävien toteutuminen
 ▪ koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevan suunnitelman hyväksyminen 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 
 ▪ arvioijien hyväksyminen, näyttöpaikkojen laatu
 ▪ toimielimen perehdyttäminen ja kouluttaminen tehtävään
 ▪ tutkintokohtaisten tietojen valmistelu, esittely ja käsittely toimielimessä
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen ja palautteiden käsittely toimielimessä
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen seuranta, oikaisupyyntöjen käsittely

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistyvä
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

TEEMA II AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN LAATU

2a)  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ tutkinnon tavoitteiden mukaisten ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikkojen löytymi-

nen työelämästä
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen järjestäminen aidoissa työelämän tilanteissa
 ▪ ammattitaidon osoittamistapojen vastaavuus tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen koko koulutuksen ajalle 
 ▪ työpaikkaohjaajien osallistuminen ammattiosaamisen näytön ohjaamiseen ja arviointiin
 ▪ opettajien osallistuminen ammattiosaamisen näytön ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut
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2b)  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ ammattitaitovaatimusten mukaisten näyttöjen järjestäminen oppilaitoksessa
 ▪ ammattiosaamisen näytön sisällön vastaavuus tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja 

työelämän vaatimuksiin
 ▪ työelämän edustajien osallistuminen oppilaitoksissa järjestettäviin ammattiosaamisen näyttöihin

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2b1)  Mikäli teillä on järjestetty ko. tutkinnon ammattiosaamisen näyttöjä enemmän oppilaitok-
sessa kuin työpaikoilla, mitkä ovat keskeiset syyt tähän?

Vastaus:

2c)  Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työssäoppimisen aikana
 ▪ ammattiosaamisen näytön ja työssäoppimisen arvioinnin periaatteista sopiminen etukäteen

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut
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2d)  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvioinnin suunnittelu osaksi ammattiosaamisen näyttöjä
 ▪ elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi ammattiosaamisen näytöissä

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2e)  Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ opiskelijoiden perehdyttäminen työtehtäviin ja työpaikan toimintatapoihin
 ▪ opiskelijoiden ohjaaminen työssäoppimisen aikana
 ▪ opiskelijoiden ohjaaminen ennen ammattiosaamisen näyttöä

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2f)  Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ opiskelijan itsearviointi
 ▪ oppimisen arvioinnin periaatteista sopiminen
 ▪ oppimisen etenemisen seuraaminen, palautteen antaminen ja ohjaaminen

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

2g)  Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ arviointikriteerien käsittely etukäteen opiskelijan ja arvioijien kesken
 ▪ opiskelijan itsearviointi
 ▪ ammattiosaamisen näytön seuraaminen ja arviointi kolmen osapuolen toteuttamana (opettaja, 

työpaikan edustaja, opiskelija) 
 ▪ ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelu kolmen osapuolen toteuttamana
 ▪ ammattiosaamisen näytön arvosanan huomioon ottaminen tutkintotodistuksen arvosanassa
 ▪ näyttötodistusten laatiminen ja allekirjoittaminen

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2h)  Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ näyttöympäristön tutkinnon perusteiden mukaisen vastaavuuden varmistaminen
 ▪ arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien läpikäyminen yhdessä opettajan, opiskelijan ja 

työpaikkaohjaajan kanssa ennen näyttöä
 ▪ näyttötehtävien tutkinnon perusteiden mukaisen vastaavuuden varmistaminen
 ▪ arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien läpikäyminen yhdessä opettajan, opiskelijan ja 

työpaikkaohjaajan kanssa ennen näyttöä
 ▪ työpaikkaohjaajan osaamisen varmistaminen kriteeriperusteiseen arviointiin 
 ▪ opettajan osaamisen varmistaminen kriteeriperusteiseen arviointiin 

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

TEEMA III AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SEURANTA JA ARVIOINTI

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ palautteen kerääminen opiskelijoilta, työelämältä ja opettajalta ammattiosaamisen näytöistä
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjen seuranta
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen seuranta
 ▪ palautteen ja oppimistulosten analysointi
 ▪ ammattiosaamisen näyttöjen tulosten käsittely toimielimessä
 ▪ koulutuksen järjestäjän itsearviointi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteut-

tamisesta

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

TEEMA IV AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen
 ▪ opettajien työelämäosaamisen kehittäminen
 ▪ palautteiden hyödyntäminen
 ▪ kansallisen oppimistulosten arvioinnin hyödyntäminen
 ▪ työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän 

toiminnan ohjausta
 ▪ kehittämishankkeet

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

TEEMA V YLEISKÄSITYS OPISKELIJOIDEN AMMATILLISESTA OSAAMISESTA 

9.  Miten hyvin keväällä 2014 valmistuvat opiskelijat hallitsevat mielestänne koko tutkinnon tasolla 
keskimäärin seuraavat osaamisalueet? 

Valitkaa ruksaamalla (X) se vaihtoehto, mikä parhaiten vastaa käsitystänne osaamisalueen 
osaamisesta.

Osaamisalue Tyydyttävästi
(T1)

Hyvin
(H2)

Kiitettävästi
(K3)

Työprosessin hallinnan
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnan

Työn perustana olevan tiedon hallinnan
Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan

Kommentit/Perustelut

9.1  Tutkintotodistuksessa tutkinnon osan arvosana on useimmiten (valitse ruksaamalla (x) mie-
lestäsi sopivin vaihtoehto)

  ( ) parempi kuin näytön arvosana
 ( ) sama kuin näytön arvosana
 ( ) huonompi kuin näytön arvosana

10.  Kuinka hyvin mielestänne ammattiosaamisen näytöt ovat mitanneet keväällä 2015 valmistu-
vien opiskelijoiden 
 (Valitse ruksaamalla (X) vaihtoehdoista (1–5) se, joka parhaiten vastaa mielipidettänne asiasta. 
Arviointiasteikko: 1 = erittäin heikosti, 2 = heikosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = erittäin 
hyvin)
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 • ammatillista osaamista?  

1 2 3 4 5

 • elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa?

1 2 3 4 5

Kommentit/Perustelut

11.  Kiteyttäkää vielä lopuksi, mitkä ovat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan arvi-
oinnin 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. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin

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

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain kuka/ketkä 
näytön arvioivat

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

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain missä näytöt 
toteutetaan

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

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

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

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

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

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

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen eri osa-alueet

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

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammattitaitoa täydentävät 
tutkinnon osat

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

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin 

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen työelämälähtöisyyden 
toteutumisen

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

Muistiinpanoja:

1. Listaa KOLME KESKEISINTÄ PUUTETTA, jotka mielestäsi suunnitelmissa esiintyvät. 
2. Listaa KOLME KESKEISINTÄ VAHVUUTTA, jotka mielestäsi sisältyvät suunnitelmiin.

Valitse analysoimistasi suunnitelmista sellainen, jota pidät HYVÄNÄ KÄYTÄNTÖNÄ.



90

Liite 3 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen 
tunnusluvut arviointikohteittain tutkinnon eri osissa

Tutkinnon osa
Työ-

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon 
hallinta

Elin-
ikäisen 

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Työtehtävän 
suunnittelu 
10 ov

N 162 162 162 163 171
Puuttuva 10 10 10 9 1
Keskiarvo 2,531 2,519 2,537 2,613 2,556
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5916 ,5707 ,5588 ,5366 ,5435

Musiikki- 
ohjelmiston 
valmistaminen 
20 ov

N 149 150 150 150 151
Puuttuva 4 3 3 3 2
Keskiarvo 2,483 2,487 2,480 2,653 2,536
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,6217 ,5991 ,5989 ,5180 ,5747

Muusikkona 
toimiminen 
30 ov

N 132 132 113 133 136
Puuttuva 4 4 23 3 0
Keskiarvo 2,765 2,652 2,690 2,767 2,743
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,4600 ,5092 ,5359 ,4749 ,4868

Studiotyöskentely 
ja äänentoisto 
30 ov

N 23 22 22 23 23
Puuttuva 0 1 1 0 0
Keskiarvo 2,522 2,500 2,455 2,783 2,478
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5931 ,5976 ,6710 ,5184 ,5931

Musiikki- 
ohjelmiston 
valmistaminen 
ja toimiminen 
muusikkona 20 ov

N 29 29 29 30 30
Puuttuva 1 1 1 0 0
Keskiarvo 2,448 2,448 2,414 2,433 2,467
Mediaani 3,000 3,000 3,000 2,500 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,6317 ,6317 ,6823 ,6261 ,6288
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Tutkinnon osa
Työ-

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon 
hallinta

Elin-
ikäisen 

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Solistina 
toimiminen 
10 ov

N 96 96 96 95 99
Puuttuva 3 3 3 4 0
Keskiarvo 2,688 2,563 2,635 2,726 2,707
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5294 ,6124 ,5825 ,5145 ,5201

Laulaminen tai 
soittaminen  
yhtyeessä 
10 ov

N 122 122 120 119 128
Puuttuva 7 7 9 10 1
Keskiarvo 2,820 2,680 2,717 2,815 2,805
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,4267 ,5185 ,5215 ,4110 ,4358

Säveltäminen 
10 ov

N 17 16 16 17 18
Puuttuva 1 2 2 1 0
Keskiarvo 2,647 2,625 2,563 2,588 2,556
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,6063 ,6191 ,6292 ,6183 ,6157

Sovittaminen ja 
soitintaminen 
10 ov

N 9 9 9 9 9
Puuttuva 1 1 1 1 1
Keskiarvo 2,667 2,667 2,778 2,667 2,667
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5000 ,5000 ,4410 ,5000 ,5000

Yhtyeen ja kuoron 
johtaminen 
10 ov

N 17 17 17 17 17
Puuttuva 1 1 1 1 1
Keskiarvo 2,176 2,176 2,059 2,176 2,176
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,8828 ,8828 ,8993 ,8828 ,8828

Musiikki- 
teknologian 
käyttö musiikki- 
tuotannossa  
10 ov

N 29 29 29 29 29
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,414 2,310 2,379 2,517 2,379
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000
Moodi 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0
Keskihajonta ,6278 ,6038 ,6219 ,5745 ,6219
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Tutkinnon osa
Työ-

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon 
hallinta

Elin-
ikäisen 

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Esiintymis-
tilanteen tekniikan 
käyttö 
10 ov

N 2 2 2 2 2
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajontan 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Produktiotyö 
10 ov

N 75 75 75 75 79
Puuttuva 4 4 4 4 0
Keskiarvo 2,787 2,707 2,760 2,853 2,810
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,4440 ,4869 ,4603 ,3923 ,4260

Paikallisesti  
tarjottavat 
tutkinnon osat 
10 ov

N 85 82 84 82 85
Puuttuva 0 3 1 3 0
Keskiarvo 2,671 2,646 2,655 2,927 2,682
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,4728 ,5061 ,4783 ,2620 ,4683

Muut valinnaiset 
tutkinnon osat 
ammatillisessa 
perus- 
koulutuksessa 
10 ov

N 5 5 5 5 5
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ammattitaitoa 
syventävät ja 
laajentavat 
tutkinnon osat

N 12 12 12 12 12
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,833 2,500 2,750 2,917 2,833
Mediaani 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 2 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,3892 ,5222 ,4523 ,2887 ,3892
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Liite 4 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Työtehtävän suunnittelu 10 ov Työpaikka 71 41,3

Oppilaitos 88 51,2
Työpaikka ja oppilaitos 13 7,6
Yhteensä 172 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 ov Työpaikka 60 40,8
Oppilaitos 71 48,3
Työpaikka ja oppilaitos 16 10,9
Yhteensä 147 100,0

Muusikkona toimiminen 30 ov Työpaikka 53 39,3
Oppilaitos 44 32,6
Työpaikka ja oppilaitos 38 28,1
Yhteensä 135 100,0

Studiotyöskentely ja äänentoisto 30 ov Työpaikka 4 17,4
Oppilaitos 11 47,8
Työpaikka ja oppilaitos 8 34,8
Yhteensä 23 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona 
20 ov

Työpaikka 6 23,1
Oppilaitos 12 46,2
Työpaikka ja oppilaitos 8 30,8
Yhteensä 26 100,0

Solistina toimiminen 10 ov Työpaikka 41 41,8
Oppilaitos 38 38,8
Työpaikka ja oppilaitos 19 19,4
Yhteensä 98 100,0

Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 10 ov Työpaikka 72 55,8
Oppilaitos 40 31,0
Työpaikka ja oppilaitos 17 13,2
Yhteensä 129 100,0

Säveltäminen 10 ov Työpaikka 7 38,9
Oppilaitos 9 50,0
Työpaikka ja oppilaitos 2 11,1
Yhteensä 18 100,0

Sovittaminen ja soitintaminen 10 ov Työpaikka 7 70,0
Oppilaitos 3 30,0
Yhteensä 10 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Yhtyeen ja kuoron johtaminen 10 ov Työpaikka 12 66,7

Oppilaitos 4 22,2
Työpaikka ja oppilaitos 2 11,1
Yhteensä 18 100,0

Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa 10 ov Työpaikka 3 10,3
Oppilaitos 24 82,8
Työpaikka ja oppilaitos 2 6,9
Yhteensä 29 100,0

Esiintymistilanteen tekniikan käyttö 10 ov Työpaikka 1 50,0
Työpaikka ja oppilaitos 1 50,0
Yhteensä 2 100,0

Produktiotyö 10 ov Työpaikka 27 34,2
Oppilaitos 43 54,4
Työpaikka ja oppilaitos 9 11,4
Yhteensä 79 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Työpaikka 5 6,0
Oppilaitos 43 51,2
Työpaikka ja oppilaitos 36 42,9
Yhteensä 84 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa perus- 
koulutuksessa 10 ov

Oppilaitos 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Työpaikka 1 8,3
Oppilaitos 11 91,7
Yhteensä 12 100,0
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Liite 5 Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Työtehtävän suunnittelu 10 ov Opiskelija ja opettaja 33 19,6

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 130 77,4
Opettaja ja työelämän edustaja 5 3,0
Yhteensä 168 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 ov Opiskelija ja opettaja 37 25,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 106 73,1
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,7
Yhteensä 145 100,0

Muusikkona toimiminen 30 ov Opiskelija ja opettaja 8 6,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 1,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 123 91,8
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,7
Yhteensä 134 100,0

Studiotyöskentely ja äänentoisto 30 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 22 100,0
Yhteensä 22 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja 
toimiminen muusikkona 20 ov

Opiskelija ja opettaja 16 61,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 10 38,5
Yhteensä 26 100,0

Solistina toimiminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 2 2,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 1,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 94 95,9
Opettaja ja työelämän edustaja 1 1,0
Yhteensä 98 100,0

Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 10 ov Opiskelija ja opettaja 3 2,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 124 97,6
Yhteensä 127 100,0

Säveltäminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 3 17,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 14 82,4
Yhteensä 17 100,0

Sovittaminen ja soitintaminen 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 8 100,0
Yhteensä 8 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Yhtyeen ja kuoron johtaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 6 35,3

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 11 64,7
Yhteensä 17 100,0

Musiikkiteknologian käyttö musiikki- 
tuotannossa 10 ov

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 29 100,0
Yhteensä 29 100,0

Esiintymistilanteen tekniikan käyttö 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 100,0
Yhteensä 2 100,0

Produktiotyö 10 ov Opiskelija ja opettaja 7 9,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 70 89,7
Opettaja ja työelämän edustaja 1 1,3
Yhteensä 78 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 84 100,0
Yhteensä 84 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat  
ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 
tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 1 8,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 11 91,7
Yhteensä 12 100,0
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Liite 6 Ammattiosaamisen näytön arvosanasta 
päättäneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Työtehtävän suunnittelu 10 ov Opettaja 84 50,9

Opettaja ja työelämän edustaja 81 49,1
Yhteensä 165 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 ov Opettaja 81 59,1
Työelämän edustaja 1 ,7
Opettaja ja työelämän edustaja 55 40,1
Yhteensä 137 100,0

Muusikkona toimiminen 30 ov Opettaja 43 35,2
Opettaja ja työelämän edustaja 79 64,8
Yhteensä 122 100,0

Studiotyöskentely ja äänentoisto 30 ov Opettaja 6 26,1
Opettaja ja työelämän edustaja 17 73,9
Yhteensä 23 100,0

Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen 
muusikkona 20 ov

Opettaja 22 84,6
Opettaja ja työelämän edustaja 4 15,4
Yhteensä 26 100,0

Solistina toimiminen 10 ov Opettaja 22 23,4
Opettaja ja työelämän edustaja 72 76,6
Yhteensä 94 100,0

Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 10 ov Opettaja 36 30,0
Opettaja ja työelämän edustaja 84 70,0
Yhteensä 120 100,0

Säveltäminen 10 ov Opettaja 5 33,3
Työelämän edustaja 1 6,7
Opettaja ja työelämän edustaja 9 60,0
Yhteensä 15 100,0

Sovittaminen ja soitintaminen 10 ov Opettaja ja työelämän edustaja 9 100,0
Yhteensä 9 100,0

Yhtyeen ja kuoron johtaminen 10 ov Opettaja 8 50,0
Opettaja ja työelämän edustaja 8 50,0
Yhteensä 16 100,0

Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa 
10 ov

Opettaja 3 11,1
Opettaja ja työelämän edustaja 24 88,9
Yhteensä 27 100,0

Esiintymistilanteen tekniikan käyttö 10 ov Opettaja ja työelämän edustaja 2 100,0
Yhteensä 2 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Produktiotyö 10 ov Opettaja 18 23,1

Opettaja ja työelämän edustaja 60 76,9
Yhteensä 78 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opettaja 11 13,3
Opettaja ja työelämän edustaja 72 86,7
Yhteensä 83 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 10 ov

Opettaja ja työelämän edustaja 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon 
osat

Opettaja 11 91,7
Opettaja ja työelämän edustaja 1 8,3
Yhteensä 12 100,0



99



 

Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus (KARVI) on itsenäinen koulu-
tuksen arviointivirasto. Se toteuttaa 
koulutuksen sekä opetuksen ja kou-
lutuksen järjestäjien toimintaan liit-
tyviä arviointeja varhaiskasvatukses-
ta korkeakoulutukseen. Lisäksi  
arviointikeskus toteuttaa perus- 
opetuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen oppimistulosten arviointeja. 
Keskuksen tehtävänä on myös tu-
kea opetuksen ja koulutuksen järjes-
täjiä ja korkeakouluja arviointia  
ja laadunhallintaa koskevissa asiois-
sa sekä kehittää koulutuksen 
arviointia.
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Raportissa kuvataan musiikkialan perustutkin-
non opiskelijoiden ammatillista osaamista ja 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista. 
Arviointi perustuu pääosin ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoihin ja niiden tarkasteluun 
taustamuuttujittain. Arvosanojen lisäksi arvioin-
nissa on hyödynnetty muuta seurantatietoa 
sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. 
Arviointitietoa on koottu kolmen vuoden ajalta 
vuonna 2012 aloittaneiden opiskelijoiden 
ammattiosaamisen näytöistä. 
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