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Tiivistelmä

Ruuskanen, J. & Kilpeläinen, P. 2016. Ammatillinen osaaminen tieto- ja viestintätekniikan perus-
tutkinnossa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. 
Arviointiaineisto on koottu ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täy-
dentävästä aineistosta. Tulokset kuvaavat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen 
järjestämiseen liittyvää toimintaa. Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2012 tieto- ja viestintätek-
niikan perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin 
kyseistä koulutusta järjestäviin yksiköihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina 
kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä 
kuvaavia määrällisiä tietoja täydennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla. Lisäksi ana-
lysoitiin 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 työ- 
prosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin sekä työn perustana olevan tiedon hal-
lintaan ja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Tutkintojen perusteet toimivat siten keskeisenä 
arvioinnin lähtökohtana.

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.

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 44), joista 41 (93 %) osallistui ar-
viointiin. Aineisto kattoi 931 opiskelijaa ja 4 157 ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi kohdistui 
myös erityisopiskelijoihin. Aineisto kattoi 585 erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöä. 
Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 27 koulutuksen järjestäjältä ja näytön kuvauksia yhteensä 4 387 
näytöstä. Itsearviointiaineiston toimitti 37 järjestäjää.

Yli puolet (54 %) opiskelijoista sai näytön lopulliseksi arvosanaksi kiitettävän, 38 prosenttia hyvän 
ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisen arvi-
oinnin kohteilla oli kiitettävä. Kiitettäviä arvosanoja saatiin eniten (57 %) elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista ja vähiten työn perustana olevan tiedon (48 %) ja työprosessin (49 %) hallinnasta. 
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Arviointikohteiden keskiarvot vaihtelivat 2,38:sta 2,50:een. Näytön lopullisten arvosanojen 
keskiarvo oli 2,46. Naisten arvosanat olivat hieman parempia kuin miesten. Ruotsinkielisten ja 
suomenkielisten opiskelijoiden arvosanat eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan. Sen sijaan 
arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä.

Erityisopiskelijoiden arvosanoissa oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä sekä hyviä 
arvosanoja kuin muilla opiskelijoilla. Erityisopiskelijoiden näytöistä valtaosa (97 %) suoritettiin 
ilman mukautettuja tavoitteita. Ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanoista hieman 
yli puolet (52 %) oli hyviä. Kiitettäviä arvosanoja oli 30 prosenttia ja tyydyttäviä 17 prosenttia.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutuk-
sessa kohtalaisen hyvin. Hieman yli puolet (54 %) näytöistä suoritettiin työelämässä ja työelämän 
edustaja oli mukana reilusti yli puolessa (61 %) näyttöjen arvioinneista. Näytöistä noin joka toinen 
(51 %) toteutettiin työssäoppimisen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjien itsearviointien mukaan 
tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on tieto- ja viestintätekniikan perustut-
kinnossa kohtalaisen hyvin saatavilla. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus taas 
arvioitiin hieman heikommaksi. Yksikään järjestäjä ei pitänyt työssäoppimis- tai näyttöpaikkojen 
saatavuutta erittäin hyvänä tai erittäin huonona.

Pedagogisilla toiminnoilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oppimistuloksiin. 
Sen sijaan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat jossain määrin riippuvaisia arvioijista. 
Kolmikantaisesti (opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja) arvioiduista näytöistä saatiin keski-
määrin parhaita arvosanoja. Arviointi nosti siten esiin osaamisvaatimusten ja arviointikriteereiden 
määrittämiseen sekä osaamisen tulkintaan liittyvät haasteet ja näihin liittyvänä työpaikkaohjaajien 
koulutustarpeet, jotka koskivat erityisesti kriteeriperusteista ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
arviointia. Eroja tuli ilmi myös näyttöjen ja näyttösuunnitelmien laadussa. Myös koulutuksen 
järjestäjien kokoaman seuranta- ja palautetiedon hyödyntämisessä sekä opettajien työelämäosaa-
misen varmistamisessa havaittiin kehittämistarpeita. 

Arviointi nosti esiin sekä koulutuksen järjestäjien että tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-
koulutusta järjestävien yksiköiden kuin myös opetushallinnon kehittämisen tarpeita.
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Sammandrag 

Ruuskanen, J. & Kilpeläinen, P. 2016. Yrkeskunnande i grundexamen i informations- och  
kommunikationsteknik. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Utvärderingen fokuserar på yrkeskunnandet i grundexamen i informations- och kommunika-
tionsteknik. Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material 
som beskriver hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven 
och om verksamheten kring yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande som hösten 
2012 inledde grundläggande yrkesutbildning med inriktning på grundexamen i information- och 
kommunikationsteknik och alla enheter som ordnar denna utbildning. Data för utvärderingen 
samlades in under hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2015. Data om vitsorden och 
de kvantitativa data som beskriver ordnandet av yrkesproven kompletterades med självvärderingar 
utförda av utbildningsanordnarna. Dessutom analyserades yrkesprovsplaner och yrkesprovsbes-
krivningar som hade godkänts av organet för yrkesproven. Lärarnas sakkunskap utnyttjades vid 
analys av materialet och resultaten.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov, och fokuserade således på 
yrkeskunnandet. Utvärderingen grundar sig på de krav på yrkesskicklighet och de bedömnings- 
kriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildningen. I yrkesproven bedöms  
kunnandet på basis av behärskandet av arbetsprocessen, arbetsmetoderna, -redskapen och  
materialet samt den kunskap som ligger till grund för arbetet och på basis av nyckelkompetenserna 
för livslångt lärande. Examensgrunderna är alltså den centrala utgångspunkten för utvärderingen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är till sin natur utvecklande, och 
när det gäller genomförandet av utvärderingen poängteras vikten av att utbildningsanordnarna 
deltar aktivt och att det ingår växelverkan i utvärderingen. Uppgifterna om yrkesproven samlades 
in direkt av utbildningsanordnarna. Att utbildningsanordnaren gör en självvärdering visar att 
utvärderingen är utvecklande till sin natur. Även det att utbildningsanordnarna får feedback-
rapporter som de kan använda för jämförelse av de egna resultaten med de nationella resultaten 
är ett tecken på utvärderingens utvecklande natur.

Utvärderingsdata samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 44), av vilka 41 (93 %) deltog 
i utvärderingen. Materialet omfattade 931 studerande och 4 157 yrkesprov. Utvärderingen gällde 
också de specialstuderande. I materialet ingick uppgifter om 585 specialstuderandes yrkesprov. 
Materialet innehöll yrkesprovsplaner från 27 utbildningsanordnare och yrkesprovsbeskrivningar 
för 4 387 yrkesprov. Totalt 37 anordnare skickade in självvärderingsmaterialet.
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Mer än hälften (54 %) av de studerande fick berömliga som slutligt yrkesprovsvitsord, 38 procent 
fick goda och 8 procent nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord i alla föremål för bedömning 
var berömliga. Det största antalet berömliga vitsord (57 %) gavs i nyckelkompetenserna för livslångt 
lärande och det minsta antalet i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet 
(48 %) och i behärskandet av arbetsprocessen (49 %). Medelvärdena i utvärderingsobjekten varierade 
mellan 2,38 och 2,50. Medelvärdet av de slutliga yrkesprovsvitsorden var 2,46. Kvinnorna hade lite 
bättre vitsord än männen. De svenskspråkiga och de finskspråkiga studerandenas vitsord skilde 
sig inte signifikant från varandra. Däremot fanns det skillnader mellan utbildningsanordnarna.

De specialstuderande hade färre berömliga vitsord och fler nöjaktiga och goda vitsord än de övriga 
studerande. Majoriteten (97 %) av de specialstuderandes yrkesprov genomfördes utan anpassade 
mål. Av vitsorden för de yrkesprov som genomfördes utan anpassning var lite mer än hälften 
(52 %) goda. 30 procent av vitsorden var berömliga och 17 procent nöjaktiga.

Läget är tämligen bra i fråga om arbetslivsorienteringen i utbildningen för grundexamen i  
informations- och kommunikationsteknik. Något mer än hälften (54  %) av yrkesproven  
genomfördes i arbetslivet, och en företrädare för arbetslivet deltog i mer än hälften (61 %) av yrkes- 
provsbedömningarna. Cirka vartannat (51 %) yrkesprov genomfördes i samband med inlärning i 
arbetet. Enligt utbildningsanordnarna är tillgången på platser för inlärning i arbetet som är lämpliga 
med tanke på målen i examen relativt god för grundexamen i informations- och kommunikations-
teknik. Tillgången på yrkesprovsplatser som är lämpliga med tanke på målen bedömdes däremot 
vara något sämre. Ingen av anordnarna ansåg att tillgången på platser för inlärning i arbetet eller 
för yrkesprov är mycket bra eller mycket dålig.
 
Det noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska aktiviteter och inlär-
ningsresultat. Däremot var vitsorden för yrkesproven i någon mån beroende av bedömarna. I 
genomsnitt gavs de bästa vitsorden för yrkesprov som bedömdes på trepartsbasis (den studerande, 
en lärare och en företrädare för arbetslivet). Utvärderingen visade således att det finns utmanin-
gar i fråga om hur kraven på kunnande och bedömningskriterierna fastställs och i fråga om hur 
kunnande ska tolkas, likaså att arbetsplatshandledarna behöver utbildning, särskilt i bedömning 
enligt kriterierna och i bedömning av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Det visade sig 
också finnas skillnader i kvaliteten på yrkesproven och yrkesprovsplanerna. Dessutom konsta-
terades utvecklingsbehov i fråga om hur utbildningsanordnarna utnyttjar den uppföljnings- och 
responsinformation som de samlar in och i fråga om hur de säkrar lärarnas arbetslivskompetens. 

Utvärderingen visade på utvecklingsbehov inte bara hos utbildningsanordnarna och hos de enheter 
som ordnar utbildning för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik utan också 
inom utbildningsförvaltningen.
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Abstract 

Ruuskanen, J. & Kilpeläinen, P. 2016. Vocational competence in the Vocational Qualification in 
Information and Communications Technology. Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre

The assessment focuses on vocational competence in the Vocational Qualification in  Information 
and Communications Technology. Assessment data was obtained from vocational skills demon-
strations 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 assessment focused on all students who had started 
studying towards a Vocational Qualification in Information and Communications Technology 
in vocational upper secondary education and training (VET) in autumn 2012 and on all units 
providing such VET programmes. Assessment material was collected over the entire duration of 
the programmes until the end of spring term 2015. Information on grades and quantitative data 
on arrangement of vocational skills demonstrations were supplemented with self-assessments 
of VET providers. In addition, the assessment involved analysing the vocational skills demon-
stration plans and the descriptions of skills demonstrations approved by the institutional bodies  
responsible for demonstrations. In the analysis of the data and results, the assessment team drew 
on the expertise of teachers working in the field.

Assessment of learning outcomes was based on vocational skills demonstrations, thus focusing 
on vocational competence. The assessment 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 as well as 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 assessment.

Assessment of learning outcomes in vocational education and training is development- 
oriented by nature, and the implementation of the assessment emphasises VET providers’ active  
involvement and the interactive nature of assessment. The data was collected directly in  
vocational skills demonstrations organised by education providers. This development-oriented 
nature is also reflected in the self-assessments conducted by the VET providers and the feedback 
reports submitted to them, which providers can use to compare their own results with national 
results.

Assessment data was collected from all VET providers (n=44), 41 of which (93%) participated in 
the assessment. The data covered 931 students and 4,157 skills demonstrations. The assessment 
also focused on special needs students. The data covered 585 skills demonstrations performed by 
special needs students. It included skills demonstration plans from 27 VET providers and a total of 
4,387 descriptions of skills demonstrations. Self-assessment data was submitted by 37 providers.
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More than one half of the students (54%) received the final grade “excellent” for the demon-
stration, 38% the grade “good”, and 8% the grade “satisfactory”. The most common grade awarded 
to the students for all areas of competence assessment was “excellent”. The greatest number 
of “excellent” grades (57%) was awarded for key competences for lifelong learning, and the 
lowest number for mastering the underpinning knowledge of the work (48%) and the work 
process (49%). The averages of the targets of assessment varied from 2.38 to 2.50. The average of  
final grades awarded for the demonstrations was 2.46. Women’s grades were slightly better than 
men’s. There was no significant difference between the grades awarded to Swedish-speaking and 
Finnish-speaking students. On the other hand, differences in the grades awarded were observed 
between VET providers.

Special needs students had fewer “excellent” and more “satisfactory” and “good” grades than 
other students. Almost all special needs students (97%) managed the demonstrations without 
modified learning outcomes. Slightly over one half of the grades awarded for demonstrations 
without modified learning outcomes (52%) were “good”. The share of “excellent” grades was 30% 
and “satisfactory” grades 17%.

The education and training programmes leading to a Vocational Qualification in Information and 
Communications Technology show a reasonably good level of working life relevance. Slightly 
over one half of the vocational skills demonstrations (54%) were given on the workplace, and a 
workplace representative participated in assessing well over one half of them (61%). Approximately 
one out of two of the demonstrations (51%) took place in connection with on-the-job learning. 
The self-assessments of VET providers indicate that on-the-job learning places that match the 
qualification requirements are reasonably easy to find in the Information and Communications 
Technology field. The availability of workplaces matching the requirements in which demonstra-
tions could be organised, on the other hand, was evaluated as slightly poorer. None of the providers 
felt that the availability of on-the-job learning places or workplaces where demonstration could 
be organised was extremely good or extremely poor.
 
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 best grades on average were awarded for 
demonstrations subjected to tripartite assessment (student, teacher and workplace representative). 
The assessment thus highlighted challenges in determining the competence requirements and 
assessment criteria and interpreting vocational competences. These challenges are associated with 
training needs of workplace instructors, in particular in performing criteria-based assessments 
and assessment of key competences for lifelong learning. Differences were also observed in the 
quality of demonstrations and demonstration plans. Further development needs were identified in 
the utilisation of the monitoring and feedback data collected by education providers and ensuring 
teachers’ professional competence in the relevant sector. 

The assessment highlighted the development needs of both VET providers and units providing 
upper secondary VET in Information and Communications Technology on the one hand, and 
educational administration on the other.
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1 
 Johdanto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2012–2015.  
Arviointi perustui opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulu-
tuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012–2015) sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon 
perusteissa määritettyihin tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Tieto- ja 
viestintätekniikan perustutkinto 2010).

Arvioinnissa analysoitiin sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa 
määritetyt ammattitaitovaatimukset ja miten hyvin osaaminen siten vastaa työelämän tarpeita sekä 
sitä, miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttötoiminnan laatua. Tieto 
oppimistuloksista on koottu ammattiosaamisen näytöistä1. Arviointi perustui siten koulutuksen 
järjestäjän ja työpaikkojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin työtilanteisiin ja 
työprosesseihin. Näin ollen arviointi kohdistui 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.

1 Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös käsitettä näyttö.
2 Raportissa käytetään arvioinnin kohteesta myös termiä osaamisalue.
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Oppimistulosten arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestivät tieto- 
ja viestintätekniikan perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2012–2015.  
Arvioinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat kyseisen koulutuksen syksyllä 2012. 
Arviointitietoa koottiin kolmen lukuvuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoista sekä täydentävästä arviointiaineistosta, jota varten koottiin koulutuksen 
järjestäjien itsearvioinnit, toimielinten 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 ammattiosaami-
sen näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi 
sekä koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata 
omia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. Arvioinnin monitahoisuus varmistettiin kutsumalla kaksi 
alan opettajaa tulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. He analysoivat ammattiosaamisen 
näyttöjen kuvaukset ja näyttösuunnitelmat rinnakkaisarviointina.

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Oppimistu-
lokset -luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ja ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointitavat. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 4.  
Luvuissa 5 ja 6 kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen sisällön kuvausten ja näyttösuunnitelmien 
analyyseja koskevat tulokset. Luvussa 7 esitetään koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset. 
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, tulos-
ten analysoinnista sekä raportin laatimisesta. Arviointiryhmään kuuluivat yksikön päällikkö Anu 
Räisänen (9/2015 saakka), arviointineuvos Mari Räkköläinen (9/2015 alkaen), arviointiasiantuntijat 
Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen), arviointisuunnittelija Johanna 
Holopainen (1/2016 alkaen) sekä assistentti Ritva Saurio. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista 
vastasi arviointisuunnittelija Jukka Ruuskanen. Arviointiryhmään kutsuttiin alan asiantuntijoina 
lehtorit Tapio Kattainen Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta sekä Tuomas Puro Etelä-Savon 
ammattiopistosta. He analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset sekä osallistuivat 
arvioinnin tulosten tulkintaan.

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

2.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 1 kuvataan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon oppimistulosten arvioinnin ra-
kenne, prosessi, arviointiaineistot ja aikataulu.

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARVOSANATIEDOT 
AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISTÄ 
• Arvosanat (n = 4 157) 
• Opiskelijat (n = 931) 
• Erityisopiskelijoiden näytöt 

(n = 585) 
• Koulutuksen järjestäjät (n = 41) 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 37) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

NÄYTTÖSUUNNITELMIEN 
ANALYSOINTI (n = 27) 

NÄYTTÖJEN KUVAUSTEN 
ANALYSOINTI (n = 4 387) 

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän 
palaute 

2012–2015 2015 2016 

ARVIOINTIAINEISTO 
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 

KUVIO 1. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma 
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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 9).

2.2 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi arviointitietoa kaikilta tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjiltä. Tiedonke-
ruu 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/oppilaitos ja työpaikka)
14. Näyttöpaikka/paikat (organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet)
15. Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
16. Arviointikeskusteluun osallistuneet
17. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet
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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

Itsearvioinnit

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearvi-
ointilomakkeen (liite 1) avulla arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2015. Itsearvioinnissa kar-
toitettiin koulutuksen toteuttamiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanoon liittyviä 
tietoja, näyttöjen suunnittelua, johtamista, seurantaa ja arviointia sekä kehittämistä. Itsearviointi 
toteutettiin monitahoisessa ryhmässä, jossa oli opettajien, työelämän, opiskelijoiden ja johdon 
edustajia. Itsearviointiaineisto koostui moniportaiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin pe-
rustuvasta 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.  

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset

Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset sellaisina kuin ne ilmaistaan näyt-
tötodistuksissa. Arvioinnin tarkoituksena oli analysoida, vastaavatko näyttöjen sisällöt tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

3   Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista käytetään tekstissä myös termiä erityisopiskelijat.
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2.3 Koulutuksen järjestäjien osallistuminen 
ja aineistojen laajuus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 
1. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa tarjoavia koulutuksen järjestäjiä oli syksyllä 2012 
yhteensä 44, joista 41 toimitti tietoja arviointiin. Näin ollen arvioinnin kattavuus oli 93 prosenttia. 
Järjestäjistä kolme oli erityisoppilaitoksia ja viidellä koulutus toteutettiin ruotsinkielisenä.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 41
Opiskelijat 931
Ammattiosaamisen näytöt 4 157
Erityisopiskelijoiden näytöt 585
Itsearvioinnit 37
Näyttösuunnitelmat 27
Näytön kuvaukset 4 387

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 suku-
puolen, opetuskielen, koulutuksen järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja näytön arvioijan mukaan. 
Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen suorituspaikat sekä arvi-
ointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. Muiden kuin erityisopiskelijoiden oppi-
mistulokset raportoidaan luvussa 3. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 4.

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 
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 on pyöristetty 
kokonaisluvuiksi, joten ne voivat jäädä hieman alle tai yli 100:n.
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Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli sel-
vittää, miten yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden ammattitai-
tovaatimuksia. Arvioinnissa käytettiin kolmiportaista asteikkoa ja kriteerejä: 1 = helppo, alit-
taa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia, 3 = vaikea, ylittää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. 
Näyttöjen kuvausten analysointitulokset raportoidaan luvussa 5.

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-
suunnitelmat (näyttösuunnitelmat). Arviointi perustui laadullisiin kriteereihin ja kolmiportaiseen 
arviointiasteikkoon. Näyttösuunnitelmista arvioitiin muun muassa ammattiosaamisen näyttöjen 
järjestämisen työelämälähtöisyyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia näyttöihin. Näyttösuunnitelmien analysoinnin 
tulokset esitetään luvussa 6. 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 7.

Alkuvuodesta 2016 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa järjestäjän oppi-
mistuloksia ja itsearvioinnin tuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin.

Arvioinnin luotettavuutta tarkastellaan luvussa 8. Arvioivat johtopäätökset esitetään luvussa 9 ja 
tuloksiin perustuvat kehittämisehdotukset luvussa 10.
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3 
 Oppimistulokset

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

3.1 Ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yh-
teensä 4 157 ammattiosaamisen näyttöä 21:ssä eri tutkinnon osassa (taulukko 2). Eniten näyttöjä 
(55 % kaikista näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: palvelutehtävissä toimiminen, järjestel-
män hankinta ja käyttöönotto, ylläpitotehtävissä toimiminen sekä palvelujen käyttöönotto ja tuki.

TAULUKKO 2. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä (n) 
tutkinnon osittain 

Tutkinnon osa Laajuus 
ov n %

Palvelutehtävissä toimiminen 20 751 18,1
Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 715 17,2
Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 406 9,8
Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 406 9,8
Multimediatuotanto 10 387 9,3
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 292 7,0
Ohjelmiston toteuttaminen 20 273 6,6
Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 10 246 5,9
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 171 4,1
Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 10 160 3,8
Kehitysympäristön käyttö 10 106 2,5
Yrittäjyys 10 64 1,5
Tietokantojen hallinta 10 37 0,9
Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 10 30 0,7
Tietoturvan ylläpito 10 27 0,6
Käytön tuen prosessien vakiointi 10 26 0,6
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Tutkinnon osa Laajuus 
ov n %

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 17 0,4
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5–10 17 0,4
Tietojärjestelmien hyödyntäminen 10 14 0,3
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 7 0,2
Testaus 10 5 0,1
Yhteensä  4 157 100,0

Opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana keskimäärin viisi ammattiosaamisen näyttöä 
(taulukko 3). 70 prosenttia opiskelijoista suoritti neljästä kuuteen näyttöä. Reilu neljännes opis-
kelijoista suoritti enintään kolme näyttöä.

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä n % opiskelijoista
1–3 näyttöä 256 28
4–6 näyttöä 653 70
7 näyttöä 22 2
Yhteensä 931 100
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3.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Yli puolet (54 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 38 prosenttia 
hyvän ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 2). Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla 
oli kiitettävä, jonka osuus vaihteli arviointikohteittain 48 prosentista 57 prosenttiin. Opiskelijat 
saivat eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Myös työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin hallinnassa arvosanoista yli puolet (53 %) oli kiitettäviä. Tyydyttäviä 
arvosanoja oli eniten työprosessin sekä työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Tyydyttävien 
arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteen mukaan 7 ja 10 prosentin välillä. 
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0 20 40 60 80 100

Tutkinnon osan näytön arvosana
(n = 4 137)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
(n = 3 792)

Työn perustana olevan tiedon hallinta
(n = 3 813)

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

(n = 3 814)

Työprosessin hallinta
(n = 3 814)

  Tyydyttävä (1)   Hyvä (2)   Kiitettävä (3)

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

Tunnuslukujen4 tarkastelu osoittaa, että yleisin arvosana kaikissa arviointikohteilla on kiitettävä 
(taulukko 4). Keskiarvot eri osaamisalueilla ovat lähes samat, joko 2,4 tai 2,5. Tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,5. Keskihajonnat ovat melko pienet, mikä kertoo siitä että 
arvosanat ovat keskittyneet keskiarvon ympärille. Puuttuvien arvosanatietojen määrä vaihteli 
arviointikohteittain 343:sta 365:een ollen yleisintä elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. 

4   Keskiarvo = lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä; mediaani = suuruusjärjestykseen asetetuista muuttujan arvoista 
(arvosana) keskimmäinen; moodi = yleisin arvo; keskihajonta = havaintoarvojen (arvosanojen) poikkeama keskiarvosta.
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TAULUKKO4. 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 3 814 3 814 3 813 3 792 4 137
Keskiarvo 2,39 2,46 2,38 2,50 2,46
Mediaani 2 3 2 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta 0,659 0,626 0,660 0,625 0,637
Puuttuvia tietoja 343 343 344 365 20

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

Liitteessä 3 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Erityisen hyviä ar-
vosanoja (keskiarvo 2,60–2,62) opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: käytön tuen pro-
sessien vakiointi, palvelujen käyttöönotto ja tuki sekä testaus. Vastaavasti heikoimpia arvosanoja 
(keskiarvo 2,03) opiskelijat saivat monikanavajulkaisujen toteuttaminen, tietokantojen hallinta 
sekä yrittäjyys -tutkinnon osissa. Kuitenkin näidenkin tutkinnon osien yleisin arvosana oli hyvä.

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

Palvelutehtävissä toimiminen (n = 751) (20 ov)
Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (n = 715) (10 ov)
Ylläpitotehtävissä toimiminen (n = 406) (20 ov)
Palvelujen käyttöönotto ja tuki (n = 406) (20 ov)

Palvelutehtävissä toimiminen (20 ov)

Yli puolet (58 %) opiskelijoista sai palvelutehtävissä toimiminen -tutkinnon osasta näytön arvo-
sanaksi kiitettävän (kuvio 3). Tyydyttävien arvosanojen osuus oli 3 prosenttia. Työn perustana 
olevan tiedon hallintaa lukuun ottamatta yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla oli kiitettävä. 
Kiitettävien osuus vaihteli osaamisalueittain 45 prosentista 58 prosenttiin, ja eniten kiitettäviä 
arvosanoja opiskelijat saivat työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Hyvien 
arvosanojen osuus vaihteli 38 ja 50 prosentin välillä. Vastaavasti tyydyttävien arvosanojen osuus 
vaihteli 3 prosentista 6 prosenttiin ollen yleisintä työn perustana olevan tiedon hallinnassa.
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KUVIO 3. Palvelutehtävissä toimiminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi- 
kohteittain

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (10 ov)

Yli puolet (58 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän (kuvio 4). Hyvän 
arvosanan sai 38 prosenttia opiskelijoista ja tyydyttävän arvosanan sai 5 prosenttia. Yleisin arvosana 
kaikilla arvioinnin kohteilla oli kiitettävä, jonka osuus oli jokaisella osaamisalueella hieman yli 
puolet kaikista arvosanoista. Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat työmenetelmien, -vä-
lineiden ja materiaalin hallinnasta. Hyvien arvosanojen osuus vaihteli 39 prosentin ja 42 prosentin 
välillä. Tyydyttävien arvosanojen osuus oli kaikilla osaamisalueilla 6 prosenttia tai vähemmän. 
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KUVIO 4. Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) 
arviointikohteittain
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Ylläpitotehtävissä toimiminen (20 ov)

Ylläpitotehtävissä toimiminen -tutkinnon osassa vähän yli puolet (52 %) opiskelijoista sai tutkin-
non osan näytön arvosanaksi kiitettävän (kuvio 5). Tyydyttävien arvosanojen osuus oli hieman 
suurempi kuin muissa esitellyissä tutkinnon osissa. Työn perustana olevan tiedon hallintaa lukuun 
ottamatta yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli kiitettävä, jonka osuudet vaihtelivat 45 
ja 61 prosentin välillä. Hyvien arvosanojen osuus vaihteli 33 prosentista 46 prosenttiin. Tyydyttäviä 
arvosanoja oli eniten työprosessin hallinnassa, ja niiden osuudet vaihtelivat arviointikohteittain 
6 prosentista 11 prosenttiin.
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KUVIO 5. Ylläpitotehtävissä toimiminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain

Palvelujen käyttöönotto ja tuki (20 ov)

Selvästi yleisin arvosana tässä tutkinnon osassa oli kiitettävä, joita oli kaikista tutkinnon osan 
näytön arvosanoista noin kaksi kolmesta (kuvio 6). Hyviä arvosanoja oli vajaa kolmannes ja tyy-
dyttäviä 5 prosenttia. Arviointikohteittain kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli 58 ja 66 prosentin 
välillä. Kiitettävä arvosana oli yleisin elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Hyvien arvosanojen 
osuus vaihteli 28 prosentista 36 prosenttiin. Eniten niitä oli työprosessin hallinnassa. Tyydyttä-
vien arvosanojen osuus vaihteli osaamisalueittain 5 prosentista 8 prosenttiin. Eniten tyydyttäviä 
arvosanoja opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta.
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KUVIO 6. Palvelujen käyttöönotto ja tuki -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain
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3.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

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

Koulutuksen järjestäjät asetettiin kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen keskiar-
vojen mukaiseen järjestykseen ja sen pohjalta ryhmiin (kuvio 7). Koulutuksen järjestäjien näyttöjen 
arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 1,91:n ja 2,78:n välillä, joten ääripäiden ero oli 0,87 arvosanaa. 
Yhden koulutuksen järjestäjän arvosanojen keskiarvo jäi alle kahden. Noin joka kolmannen jär-
jestäjän (13/37) keskiarvo oli vähintään 2,5. Heikoimpaan neljännekseen (ryhmä 1) kuuluvien 
järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,08, keskitasoisten (ryhmät 2 ja 3) järjestäjien 
2,34 ja 2,48 sekä parhaimpaan neljännekseen (ryhmä 4) kuuluvien järjestäjien 2,66. Heikoimpaan 
ja parhaimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli hieman yli 
puoli (0,58) arvosanaa5. 
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KUVIO 7. Koulutuksen järjestäjät kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen  
keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä (ryhmä 1 = heikoin neljännes, ryhmät 2 ja 
3 = keskitasoiset, 4 = paras neljännes)

Kuviossa 8 koulutuksen järjestäjät on asetettu palvelutehtävissä toimiminen, järjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto, ylläpitotehtävissä toimiminen sekä palvelujen käyttöönotto ja tuki -tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanojen keskiarvojen mukaiseen järjestykseen. Joukosta on poistettu järjestäjät 
joilla oli alle kolme näyttöä kyseisissä tutkinnon osissa.

5  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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Palvelutehtävissä toimiminen -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 33) arvosanojen 
keskiarvot vaihtelivat hieman yli kahden ja tasan kolmen välillä, joten ääripäitä edustavien jär-
jestäjien välinen ero oli lähes yhden arvosanan verran. Yli puolella (19/33) järjestäjistä keskiarvo 
oli vähintään 2,5.

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto -tutkinnon osan näyttöjen arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 
koulutuksen järjestäjittäin (n = 32) 2,0:n ja 2,92:n välillä, joten parhaan ja heikoimman järjestäjän 
välinen ero oli tässäkin tutkinnon osassa lähes yhden arvosanan. Järjestäjistä useammalla kuin 
joka toisella (18/32) keskiarvo oli vähintään 2,5.

Ylläpitotehtävissä toimiminen -tutkinnon osassa heikoimman koulutuksen järjestäjän näyttöjen 
keskiarvo oli 1,6 ja parhaan 2,81 joten ero näiden järjestäjien välillä oli yli yhden arvosanan. Kol-
men järjestäjän (3/26) arvosanojen keskiarvot jäivät kahteen tai alle. Puolella järjestäjistä (13/26) 
keskiarvo oli vähintään 2,5. 

Palvelujen käyttöönotto ja tuki -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 27) arvosanojen 
keskiarvot vaihtelivat 1,86:n ja 3,0:n välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen ero oli 
reilun arvosanan verran. Hieman useammalla kuin kahdella kolmesta järjestäjästä (19/27) arvo-
sanojen keskiarvo oli vähintään 2,5.
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KUVIO 8. Koulutuksen järjestäjät näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa 
järjestyksessä tutkinnon osittain
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3.4 Arvosanat sukupuolen, opetuskielen,  
koulutuksen järjestäjän sijainnin ja  
lukuvuoden mukaan

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

Arvosanat sukupuolen mukaan

Valtaosa (92 %) tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon näytöistä oli miesten suorittamia 
ja vajaa kymmenys (8 %) naisten. Naisten arvosanat olivat keskimäärin hieman parempia kuin 
miesten niin tutkinnon osan näytön arvosanoissa kuin kaikilla osaamisalueilla. Osaamisalueittain 
tarkasteltuna suurimmat erot naisten hyväksi ilmenivät työprosessin hallinnassa ja elinikäisen 
oppimisen avaintaidoissa6 (kuvio 9). Tutkinnon osien näyttöjen arvosanat olivat naisilla keski-
määrin hieman alle kymmenyksen parempia kuin miehillä.
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ja

materiaalin
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Työn
perustana

olevan
tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan

näytön
arvosana

 Miehet (n = 3 801) 2,38 2,46 2,38 2,50 2,45
 Naiset (n = 336) 2,49 2,51 2,41 2,58 2,54
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KUVIO 9. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot sukupuolen mukaan

6  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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Kuviossa 10 on esitetty näyttöjen arvosanajakaumat arviointikohteittain sukupuolen mukaan. 
Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla on molemmilla sukupuolilla kiitettävä. Miehillä oli hyviä 
arvosanoja enemmän mutta kiitettäviä vähemmän kuin naisilla. Kiitettävän arvosanan tutkinnon 
osan näytön arvosanaksi sai 53 prosenttia miehistä ja 61 prosenttia naisista sekä tyydyttävän ar-
vosanan 8 prosenttia miehistä ja 7 prosenttia naisista.
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KUVIO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain ja 
tutkinnon osan näytön arvosanajakauma sukupuolen mukaan
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Arvosanat opetuskielen mukaan

Suomenkieliset opiskelijat suorittivat 95 prosenttia ja ruotsinkieliset 5 prosenttia ammattiosaa-
misen näytöistä. Suomenkieliset opiskelijat saivat hieman ruotsinkielisiä opiskelijoita parempia 
arvosanoja kaikilla muilla osaamisalueilla paitsi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hal-
linnassa (kuvio 11). Erot keskiarvojen välillä vaihtelivat 0,02 arvosanasta 0,06 arvosanaan. Erot 
eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä7.
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 Suomi (n = 3 941) 2,40 2,46 2,38 2,51 2,46
 Ruotsi (n = 216) 2,34 2,48 2,33 2,47 2,43
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KUVIO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain  
sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvot opetuskielen mukaan

Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestäjien alueelliseen sijaintiin perustuva tulosten vertailu tehtiin AVI-alueiden 
mukaan. Koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Suomessa 13, Länsi- ja Sisä-Suomessa 11, Itä-Suomessa 
3, Lapissa 2, Pohjois-Suomessa 3 ja Lounais-Suomessa 5. Näyttökohtainen aluetieto perustuu 
koulutuksen järjestäjän sijaintiin.

Arvosanojen välillä oli eroja järjestäjän sijainnin mukaan (kuvio 12). Parhaimpia arvosanoja saatiin 
Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen alueilla toimivissa yksiköissä. Lapin ja Itä-Suomen alueilla 
toimivien järjestäjien arvosanat olivat puolestaan keskimäärin muita heikompia. Suurimmat, yli 
puolen arvosanan erot ääripäiden välillä ilmenivät työn perustana olevan tiedon ja työprosessin 
hallinnassa, kun taas pienimmillään erot olivat hieman alle puoli arvosanaa työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin hallinnassa8.

7   (p > 0,05). 
8   Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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 Lappi (n = 92) 1,89 2,10 1,89 2,09 2,07
 Pohjois-Suomi (n = 296) 2,48 2,58 2,52 2,61 2,57
 Länsi- ja Sisä-Suomi (n = 1 045) 2,34 2,41 2,30 2,42 2,39
 Itä-Suomi (n = 322) 2,25 2,33 2,32 2,46 2,36
 Lounais-Suomi (n = 437) 2,40 2,55 2,43 2,56 2,56
 Etelä-Suomi (n = 1 965) 2,45 2,49 2,43 2,55 2,49
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KUVIO 12. Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanojen keskiarvot koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan
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Arvosanat lukuvuoden mukaan

Tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat parhaimmillaan toisena lukuvuo-
tena9 (kuvio 13), kuten myös arvosanojen keskiarvot osaamisalueittain. Arvosanojen keskiarvojen 
erot olivat enimmillään 0,14 arvosanaa. Tutkinnon osien näyttöjen arvosanat olivat kolmantena 
lukuvuotena aavistuksen heikompia kuin ensimmäisenä, mutta ero ei ole tilastollisesti merkit-
sevä. Arvosanat paranevat hieman toisena lukuvuotena, mutta heikkenevät jälleen kolmantena.
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 2012-2013 (n = 466) 2,38 2,48 2,32 2,41 2,45
 2013-2014 (n = 1 325) 2,46 2,51 2,42 2,55 2,54
 2014-2015 (n = 2 363) 2,36 2,43 2,37 2,50 2,42
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KUVIO 13. Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon  
osien näyttöjen arvosanojen keskiarvot lukuvuoden mukaan

9  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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3.5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointitavat

Tässä luvussa kuvataan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen 
suorituspaikat, integrointi 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 myös 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjen mukaan. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat ja  
suorittaminen työssäoppimisen aikana 

Hieman yli puolet (54 %) tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon näytöistä suoritettiin työpaikalla 
ja noin 43 prosenttia oppilaitoksessa (kuvio 14). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä 
oli 3 prosenttia kaikista näytöistä. Hieman yli puolet (51 %) näytöistä suoritettiin työssäoppimisen 
yhteydessä. Liitteeseen 4 on koottu näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain.

54 %

43 %

3 %

  Työpaikka (n = 2 245)

  Oppilaitos (n = 1 766)

  Työpaikka ja oppilaitos (n = 138)

KUVIO 14. Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat

Taulukossa 5 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen määrää koulutuksen jär-
jestäjittäin. Työpaikkanäyttöjen määrässä oli eroja järjestäjien välillä. Viidellä järjestäjällä (14 %) 
työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli yli 75 prosenttia. Jonkin verran alle puolella järjes-
täjistä 50–75 prosenttia näytöistä toteutettiin työpaikalla. Hieman yli kolmanneksella työpaikka-
näyttöjen osuus oli 30–49 prosenttia. Noin joka kymmenennellä järjestäjällä työpaikkanäyttöjen 
osuus jäi selvästi alle kolmasosaan kaikista näytöistä.
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TAULUKKO 5. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin

Työpaikkanäyttöjen osuus suoritetuista 
näytöistä

n  
(järjestäjien määrä)

%  
järjestäjistä

Yli 75 % 5 14
50–75 % 15 41
30–49 % 13 35
Alle 30 % 4 11
Yhteensä 37 100

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat koulutuksen 
järjestäjän sijainnin mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli eroja järjestäjän sijainnin mukaan (kuvio 15). 
Työpaikalla suoritettuja näyttöjä oli eniten Lounais- ja Etelä-Suomen alueilla toimivilla järjestä-
jillä, joilla työpaikkanäyttöjen osuus oli selvästi yli puolet kaikista näytöistä. Myös Länsi- ja Sisä-
Suomen alueen järjestäjillä yli puolet näytöistä suoritettiin työpaikalla. Eniten oppilaitosnäyttöjä 
oli Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla toimivilla järjestäjillä, joilla oppilaitosnäyttöjen osuus oli noin 
kaksi kolmasosaa kaikista näytöistä. Myös Itä-Suomen alueella sijaitsevilla järjestäjillä yli puolet 
näytöistä oli oppilaitosnäyttöjä.

1

1

9

6

39

38

55

38

65

66

59

61

45

53

30

34

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Etelä-Suomi (n = 1 963)

Lounais-Suomi (n = 437)

Itä-Suomi (n = 321)

Länsi- ja Sisä-Suomi (n = 1 041)

Pohjois-Suomi (n = 296)

Lappi (n = 91)

  Työpaikka   Oppilaitos   Työpaikka ja oppilaitos
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sijainnin mukaan
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Ammattiosaamisen näytön arviointi

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä reilusti yli puolet (60 %) näytöistä (ku-
vio 16). Opiskelija ja opettaja kävivät arviointikeskustelun kahdestaan ilman työelämän edustajaa 
useammin kuin joka kolmannessa näytössä (36 %). Opiskelijan ja työelämän edustajan yhdessä 
arvioimia näyttöjä oli noin 1 prosentti kaikista näytöistä, kuten myös opettajan ja työelämän edus-
tajan arvioimia näyttöjä. Noin prosentissa näytöistä arviointikeskustelua ei pidetty. Liitteeseen 5 
on koottu näyttöjen arviointiin osallistuneet tutkinnon osittain.

36 %

1 %

60 %

1 % 1 %

  Opiskelija ja opettaja
  (n = 1 480)

  Opiskelija ja työelämän edustaja
  (n = 50)

  Opiskelija, opettaja ja työelämän
  edustaja (n = 2 438)

  Opettaja ja työelämän edustaja
  (n = 60)

  Arviointikeskustelua ei pidetty
  (n = 60)

 

KUVIO 16. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet 

Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (69 %) näyttöjen arvosanoista (taulukko 6). Opettaja ja 
työelämän edustaja päättivät yhdessä hieman alle kolmanneksesta näyttöjen arvosanoista. Näy-
töistä 3 prosenttia oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin. Liitteeseen 6 
on koottu näyttöjen arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain. 

TAULUKKO 6. Näytön arvosanasta päättäneet

n %
Opettaja 2 831 69
Opettaja ja työelämän edustaja 1 184 29
Työelämän edustaja 108 3
Yhteensä 4 123 100
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Taulukossa 7 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Opiskelija, 
opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä lähes kaikki (91 %) työpaikalla toteutetut näytöt. 
Työpaikkanäytöistä 6 prosenttia olivat arvioimassa opiskelija ja opettaja kahdestaan. Oppilaitos-
näytöistä taas hieman useampi kuin kolme neljästä (78 %) oli opettajan ja opiskelijan yhdessä 
arvioimia. Työelämän edustaja oli mukana arvioimassa vajaata viidesosaa oppilaitosnäytöistä. 
Työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäyttöjen arviointiin osallistuivat lähes järjestäen (91 %) 
kaikki kolme osapuolta.

TAULUKKO 7. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan

Arviointiin osallistuneet Näyttö työpaikalla Näyttö oppi- 
laitoksessa

Näyttö työpaikalla 
ja oppilaitoksessa

n % n % n %
Opiskelijaja opettaja 126 6 1 342 78 11 8
Opiskelija ja työelämän edustaja 46 2 4 0 - -
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 025 91 283 17 124 91
Opettaja ja työelämän edustaja 22 1 38 2 - -
Arviointikeskustelua ei pidetty 8 0 51 3 1 1
Yhteensä 2 227 100 1718 100 136 100

Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis-  
ja arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä osiossa tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arviointi-
käytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin. Kuviot 17 ja 18 sisältävät kaikki kolmen lukuvuoden 
aikana suoritetut tutkinnon osat. 

Opiskelijoiden näyttöjen arvosanat vaihtelivat sen mukaan, ketkä näytön arviointiin osallistuivat 
(kuvio 17). Kahden selvästi yleisimmän arviointikokoonpanon välillä arvosanat olivat parempia 
silloin, kun työelämän edustaja osallistui arviointikeskusteluun10. Kolmikantaisesti arvioitujen 
näyttöjen arvosanojen keskiarvot olivat arviointikohteittain 0,19–0,25 arvosanaa parempia kuin 
opiskelijan ja opettajan kahdestaan arvioimien näyttöjen. Näyttöjen lopullisten arvosanojen kes-
kiarvo oli 0,27 arvosanaa korkeampi kolmikantaisesti arvioiduissa näytöissä.

Kaiken kaikkiaan opiskelijan ja työelämän edustajan yhtäaikainen osallistuminen arviointikeskus-
teluun takasi opiskelijalle parhaimmat arvosanat. Eri arviointikokoonpanojen väliset erot olivat 
suurimmillaan elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvosanoissa. Pienimmät erot arvioijien välillä 
olivat puolestaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan arvosanoissa. Selvästi 
kaikista heikoimpia arvosanat olivat silloin, kun arviointikeskustelua ei pidetty lainkaan.

10  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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Näyttöjen arvosanat erosivat myös näytön suorituspaikan mukaan (kuvio 18). Työpaikalla toteu-
tettujen tutkinnon osien näyttöjen arvosanat olivat jonkin verran oppilaitosnäyttöjä sekä työpaikan 
ja oppilaitoksen yhdistelmänäyttönä toteutettuja näyttöjä parempia11. Myös kaikilla osaamisalu-
eilla arvosanat olivat parempia silloin, kun näyttö suoritettiin työpaikalla. Suurimmillaan erot 
arvosanoissa olivat kolme kymmenystä (0,3 arvosanaa) ja pienimmillään kaksi kymmenystä (0,2 
arvosanaa) työpaikkanäyttöjen hyväksi. 
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KUVIO 18. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan

11 Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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4 
 Erityisopiskelijoiden 

oppimistulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden suorittamia ammattiosaa-
misen näyttöjä sekä niiden arvosanoja ja toteutustapoja. 

Erityisopiskelijoista 84 prosentille oli laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS) ja 9 prosentilta se puuttui. Erityisopiskelijoiden näytöistä 7 prosenttia oli 
sellaisia, joista ei osattu sanoa, onko HOJKSia laadittu tai tieto HOJKSin laatimisesta puuttui. 
Erityisopiskelijoiden näytöistä valtaosan (91 %) olivat suorittaneet miehet. Noin kaksi kolmasosaa 
(67 %) erityisopiskelijoista opiskeli tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa. 
Opiskelijoista 6 prosenttia opiskeli erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa 
ja 27 prosenttia erityisoppilaitoksessa.

Ammattiosaamisen näyttöjen määrät

Erityisopiskelijoiden näyttöjen oppimistulostietoja toimitti 28 koulutuksen järjestäjää. Erityis-
opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 585 ammattiosaamisen näyttöä 20:ssa 
eri tutkinnon osassa (taulukko 8).

Eniten näyttöjä (65 % kaikista näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: järjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto, palvelutehtävissä toimiminen, ylläpitotehtävissä toimiminen sekä palvelujen 
käyttöönotto ja tuki.
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TAULUKKO 8. Erityisopiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä 
tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Laajuus ov n %
Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 115 19,7
Palvelutehtävissä toimiminen 20 103 17,6
Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 87 14,9
Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 76 13,0
Multimediatuotanto 10 50 8,5
Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 10 25 4,3
Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 10 23 3,9
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 19 3,2
Kehitysympäristön käyttö 10 19 3,2
Ohjelmiston toteuttaminen 20 15 2,6
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat  5–10 12 2,1
Tietoturvan ylläpito 10 9 1,5
Yrittäjyys 10 9 1,5
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 7 1,2
Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 10 6 1,0
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 4 0,7
Käytön tuen prosessien vakiointi 10 2 0,3
Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 2 0,3
Tietokantojen hallinta 10 1 0,2
Tietojärjestelmien hyödyntäminen 10 1 0,2
Yhteensä  585 100,0

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvosanoja tarkastellaan erikseen mukautettujen tavoitteiden ja 
ei-mukautettujen tavoitteiden suhteen. Näytöistä valtaosa (97 %) suoritettiin ilman mukautuksia 
ja loput 3 prosenttia suoritettiin mukautetuin tavoittein. Mukautustieto puuttui 78 näytöstä.

Kuviossa 19 on kuvattu erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen jakaumat 
ei-mukautetuin tavoittein suoritetuissa näytöissä. Erityisopiskelijoista hieman yli puolet (52 %) 
sai näytön arvosanaksi hyvän, 17 prosenttia tyydyttävän ja vajaa kolmannes kiitettävän arvosanan. 
Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli hyvä, jonka osuus oli noin puolet arvosanoista 
vaihdellen arviointikohteittain 46 prosentista 51 prosenttiin.

Opiskelijat saivat eniten kiitettäviä arvosanoja (38 %) elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Vähiten 
kiitettäviä saatiin työprosessin hallinnasta, jossa kiitettäviä arvosanoja oli noin joka neljäs. Vastaa-
vasti tyydyttäviä arvosanoja oli eniten työprosessin hallinnassa ja vähiten elinikäisen oppimisen 
avaintaidoissa.
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KUVIO 19. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%)  
arviointikohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma ei-mukautetuissa 
näytöissä
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Mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen (n = 13) selvästi yleisin arvosana kaikilla osaa-
misalueilla oli hyvä, jonka osuus vaihteli 62 ja 77 prosentin välillä (kuvio 20). Opiskelijat saivat 
tutkinnon osan näytön arvosanaksi vajaassa kahdessa kolmasosassa näytöistä hyvän, ja lopuissa 
(38 %) kiitettävän. Tutkinnon osan näytön arvosanaksi ei saatu lainkaan tyydyttäviä arvosanoja, 
kuten ei myöskään työprosessin hallinnasta. Vastaavasti kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat 
osaamisalueista eniten työprosessin hallinnasta (31 %). Eniten tyydyttäviä arvosanoja mukautetuin 
tavoittein suoritetuista näytöistä opiskelijat saivat työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnasta (23 %).
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KUVIO 20. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%)  
arviointikohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma mukautetuissa 
näytöissä

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvioinneissa oli käytetty lähes poikkeuksetta (91 %) numeerista 
arviointia. Lisäksi näytöistä noin joka kymmenes (9 %) arvioitiin sekä sanallisesti että numee-
risesti. Yhtäkään näyttöä ei arvioitu pelkästään sanallisesti, mutta 37 näytöstä tieto arvosanan 
antamisen tavasta puuttui.

Erityisopiskelijat suorittivat yli puolet (54 %) näytöistä oppilaitoksessa ja 44 prosenttia työpaikalla 
(kuvio 21). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista näytöistä.
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KUVIO 21. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat

Useimmiten erityisopiskelijan näytön arviointiin osallistuivat opiskelija, opettaja ja työelämän 
edustaja (kuvio 22). Kaikkien kolmen osapuolen yhteisarviointi toteutui 51 prosentissa näytöistä. 
Hieman alle puoleen (45 %) arviointikeskusteluista osallistuivat opiskelija ja opettaja kahdestaan. 

Opettaja päätti useimmiten yksin näytön arvosanasta (kuvio 22). Vajaan kolmanneksen näyttöjen 
arvosanoista päättivät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Näytöistä 1 prosentti oli sellaisia, 
joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin.
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KUVIO 22. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet ja arvosanasta päättäneet
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Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, millaisilla tukitoimilla ja järjestelyillä erityisopiskelijoiden 
näyttöjen toteuttamista on tuettu. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät järjestäjien mainitsemat 
tukitoimet.

Ennen näyttöä oli järjestetty muun muassa seuraavia toimia:

 ▪  Työssäoppimispaikan valinnassa on otettu huomioon opiskelijan erityistarpeet
 ▪  Yksilöllisen tuen ja ohjauksen sekä erityisjärjestelyiden tarve on otettu huomioon opetuk-

sessa
 ▪  Opettajan ohjauskäyntejä ja yhteydenpitoa opiskelijaan on lisätty
 ▪  Näytön sisältö on kerrattu ja järjestetty harjoitusnäyttö ennen varsinaista näyttöä
 ▪  Järjestetty esteetön näyttöympäristö
 ▪  Näyttötehtävä on purettu pienempiin osiin
 ▪  Opiskelijan on annettu keskittyä niihin tehtäviin, joihin hänellä on enemmän vahvuuksia

Näytön aikana oli järjestetty muun muassa seuraavia toimia:

 ▪  Opettaja ja ohjaaja tukevat ja ohjaavat tarvittaessa näytön aikana
 ▪  Opiskelijalle on annettu runsaasti aikaa näytön suorittamiseen
 ▪  Opiskelijalle on annettu selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet
 ▪  Näyttöpaikan valintaan on kiinnitetty erityistä huomiota

Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syytä selvitettiin Tilastokeskuksen luokittelun pohjalta (taulukko 9). Syy mainit-
tiin 557 ammattiosaamisen näytön kohdalla. Yleisimpänä erityisopetuksen syynä olivat kielelliset 
vaikeudet ja toiseksi yleisimpänä syynä psyykkiset pitkäaikaissairaudet. Kolmanneksi yleisin syy 
oli muu erityisopetusta edellyttävä syy.

TAULUKKO 9. Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syy n %
Kielelliset vaikeudet 123 22,1
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 96 17,2
Muu syy 90 16,2
Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 82 14,7
Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 81 14,5
Näkövamma 19 3,4
Fyysiset pitkäaikaissairaudet 19 3,4
Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 18 3,2
Lievä kehityksen viivästyminen 16 2,9
Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 7 1,3
Kuulovamma 6 1,1
Yhteensä 557 100,0
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5 
 Ammattiosaamisen 

näyttöjen sisältö

Ammattiosaamisen näyttöjen sisältö analysoitiin vertaamalla koulutuksen järjestäjien raportoi-
mien ammattiosaamisen näyttöjen kuvausten ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten 
vastaavuutta. Kuvaukset olivat niitä, mitä koulutuksen järjestäjät kirjaavat ammattiosaamisen 
näytöistä näyttötodistukseen. Kaksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon asiantuntijaopet-
tajaa analysoi tiedot rinnakkaisarviointina. Taulukon 10 tulokset perustuvat opettajien toisistaan 
riippumattoman arvioinnin keskiarvoon. 

Ammattiosaamisen näyttöjä oli aineistossa yhteensä 4 742. Näytöistä 355 kappaletta eli noin 8 

prosenttia oli sellaisia, joissa tieto näytön kuvauksesta ei ollut käytettävissä tai kumpikin arvioitsija 
katsoi, ettei näytön tasoa voinut määritellä. Näin ollen näyttöjen kuvauksia oli käytettävissä arvi-
ointiin yhteensä 4 387 sisältäen erityisopiskelijoiden näyttöjen kuvaukset. Näytöistä noin neljän 
viidestä arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia (taulukko 10). Noin 
21 prosenttia näytöistä alitti ammattitaitovaatimukset, eli niitä ei pidetty riittävän kattavina. Reilu 
parikymmentä näyttöä arvioitiin liian vaikeiksi suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Oppilaitok-
sissa järjestetyistä näytöistä noin joka kymmenes arvioitiin ammattitaitovaatimukset alittaviksi, 
kun taas työpaikkanäytöistä vajaan kolmasosan katsottiin alittavan ammattitaitovaatimukset.

TAULUKKO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaito- 
vaatimusten vastaavuus 

Arviointi
Näyttö  

työpaikalla
Näyttö 

oppilaitoksessa
Näyttö 

työpaikalla ja  
oppilaitoksessa

Kaikki analysoidut 
näyttökuvaukset

n % n % n % n %
1–1,5 = helppo, alittaa 
ammattitaitovaatimukset 696 29,6 206 10,8 7 6,7 910 20,7

2–2,5 = sopiva, vastaa 
ammattitaitovaatimuksia 1 648 70,2 1 681 88,2 97 93,3 3 454 78,7

3 = vaikea, ylittää 
ammattitaitovaatimukset 4 0,2 19 1,0 - - 23 0,5

Yhteensä 2 348 100 1 906 100 104 100 4 387 100
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Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

”Tuotteiden vastaanotto ja toimittaminen asiakkaalle” (Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov)
”Tietokantapohjaisen tietojärjestelmän toteutus ACCESS -tiedonhallintajärjestelmällä” 
(Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov)
”Raportti tietokonejärjestelmän hankinnasta” (Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov)
”Verkkotulostimen asennus” (Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov)
”Työpaikan tapahtumakalenterin suunnittelu ja toteutus Excel-taulukkolaskentaohjelmalla” 
(Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov)
”Windows-puhelimien perusasetusten asettaminen” (Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov)
”Yrityksen logon suunnittelu” (Multimediatuotanto 10 ov)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”ATK-tuen asiakaspalvelutehtävät sekä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen 
toteuttamiseen liittyvät työtehtävät” (Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov)
”Uusien koneiden asentaminen ja osallistuminen lähitukeen sairaalan IT-tuessa” (Palvelu-
tehtävissä toimiminen 20 ov)
”Tietokoneiden huoltotyöt, vianetsinnät ja korjaukset. IOS-, Windows- ja Linux-käyttöjärjes-
telmien asennustyöt sekä tarvittavien ohjelmien ja oheislaitteiden asennukset” (Järjestelmän 
hankinta ja käyttöönotto 10 ov)
”Langattoman lähiverkon asentaminen, laajakaistaliittymien asennuksia, vikatilanteiden 
selvitystä” (Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov)
”Palvelin- ja työasematietokoneiden virtualisointi sekä virtuaalitietovaraston asennus ja 
ylläpito” (Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov)
”Powerpoint -koulutusmateriaali toimistosovelluksen opastukseen, Drupal- ja Wordpad -jär-
jestelmien asennus ja käyttöönotto” (Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov)
”Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely sekä sen rakenteen ja teknisen spesifikaation 
laadinta” (Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov)
”Kosketusnäyttöä hyödyntävien mobiilipelien toteuttaminen Unity-kehitysympäristöä hyö-
dyntäen ja pelien buildaaminen Android-, Windows- ja Windows Phone-alustoille” (Ohjel-
miston toteuttaminen 20 ov)
”Yrityksen blogisivujen automaattisen päivitysohjelman toteuttaminen” (Ohjelmiston to-
teuttaminen 20 ov)
”Verkkokaupan käyttöönottoon liittyvät suunnittelu- ja ohjelmointitehtävät” (Sähköisten 
asiointipalveluiden toteuttaminen 10 ov)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin ylittävän tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Windows- ja mySQL -tietokantaohjelmien asennus työasemaan. Tietokannan suunnittelu 
ja toteutus sekä tietokannan web-käyttöliittymän ohjelmointi PHP-ohjelmointikielellä” 
(Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov)
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”Tietokantapohjaisen tietojärjestelmän määrittelyn toteuttaminen” (Järjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto 10 ov)

Arvioijien mukaan osa kuvauksista oli ympäripyöreitä tai kuvauksissa oli käytetty pelkästään 
tutkinnon osan nimeä, jolloin niiden pohjalta oli hyvin vaikeaa muodostaa selvää kuvaa näytön 
sisällöstä. Lisäksi sama teksti saattoi toistua useissa näyttökuvauksissa.
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6 
 Ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointi- 
suunnitelmat

Tässä luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laatua 
koskevat tulokset. Arvioinnissa oli käytettävissä 27 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon 
koulutuksen järjestäjän toimielimen hyväksymää näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitel-
maa. Tulokset perustuvat kahden asiantuntijaopettajan rinnakkaisarviointiin. Opettajat arvioivat 
suunnitelmat kolmiportaisella arviointivälineellä (liite 2). Tulokset kuvataan arviointikohteittain 
asiantuntijaopettajien antamien arviointien keskiarvoina (taulukko 11).

TAULUKKO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
arvioinnin tulokset

Arviointikohde 1 1,5 2 2,5 3 Keskiarvo Keskihajonta n
Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon 
osittain 2 1 2 22 2,78 ,560 27

Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita 1 1 1 3 21 2,78 ,506 27
Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, ketkä näytön arvioivat 3 2 2 2 18 2,56 ,725 27

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen 4 5 3 15 2,54 ,506 27

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja  
arviointisuunnitelman ja hyväksyttänyt sen 
toimielimellä*

1 8 9 9 2,48 ,449 27

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, missä näytöt toteutetaan 3 3 3 9 9 2,33 ,679 27

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

5 7 7 8 2,33 ,555 27

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elin- 
ikäisen oppimisen avaintaitojen osa-alueet 11 4 4 5 3 1,72 ,738 27

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

17 6 4 1,26 ,376 27

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
työelämän kanssa* 24 2 1 1,07 ,228 27

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammatti-
taitoa täydentävät tutkinnon osat 25 1 1 1,06 ,212 27

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 järjestä-
jät ovat onnistuneet parhaiten näyttösuunnitelmien laatimisessa tutkinnon osittain ja niiden 
vastaavuudessa tutkinnon perusteisiin. Näyttösuunnitelmissa on melko hyvin määritelty, ketkä 
näytön arvioivat sekä missä ja miten näytöt toteutetaan. Lisäksi ne mahdollistavat melko hyvin 
näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen. Näiden arvioitujen osa-alueiden ohella arvioijat 
pitivät näyttösuunnitelmien vahvuutena opiskelijan itsearvioinnin huomioimista.

Heikoimmat osa-alueet olivat puolestaan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (1.8.2015 
alkaen yhteiset tutkinnon osat) huomioiminen sekä näyttösuunnitelman laatiminen yhteistyössä 
työelämän kanssa. Arvioijien mukaan kirjallisen aineiston pohjalta oli kuitenkin vaikea arvioida 
luotettavasti, onko näyttösuunnitelma laadittu yhteistyössä työelämän kanssa tai hyväksytetty 
toimielimellä. Työelämän edustajien rooli näyttösuunnitelmien laadinnassa ja toimielimen toi-
minnassa katsottiin usein näkymättömäksi.

Keskimäärin heikosti toteutui lisäksi näytön painoarvon määrittely tutkinnon osan arvioinnissa, 
joka oli usein mainittu hyvin yleisellä tasolla. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen huomioiminen 
toteutui heikommin kuin kohtalaisesti ja vaihteli paljon järjestäjien välillä. Arvioinnin mukaan 
suunnitelmissa ei avattu elinikäisen oppimisen avaintaitoja eikä niiden osuutta eri tutkinnon 
osien näytöissä.
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7 
 Ammattiosaamisen näyttöjen ja 

oppimistulosten laatu koulutuksen 
järjestäjien itsensä arvioimana

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnuslukujen ja arvi-
ointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin pedagogiseen toimintaan 
ja siihen kuuluvana erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja niiden arviointiin. 
Itsearviointiaineiston toimitti 37 koulutuksen järjestäjää, mikä on noin 90 prosenttia kaikista 
arviointitietoja toimittaneista järjestäjistä. Tuloksia tarkastellaan tunnuslukujen, pistemäärien ja 
arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Itsearviointilomake on liitteessä 1.

7.1  Pedagogisen toiminnan määrälliset 
taustatiedot

Koulutuksen järjestäjät toimittivat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutukseen 
liittyviä määrällisiä tietoja, jotka on kuvattu taulukossa 12.

TAULUKKO 12. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 37 27,6 27 28 2,26 24 36

Työssäoppimisen määrä keski-
määrin (ov) 37 24,9 24 24 3,82 20 32

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 36 85,3 100 100 24,24 25 100

Ammattiopettajien osallistuminen 
työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana (%)

35 26,2 10 0 33,11 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien 
täydennyskoulutuspäivät viiden 
vuoden aikana keskimäärin

37 9,9 7 5 7,53 0 25

Koulutettujen työpaikkaohjaajien 
osuus (%) 33 15,5 10 10 ja 0 17,75 0 71
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Tunnusluvuista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 28 tuntia, ja se vaihteli järjestäjittäin 24–36 
tunnin välillä.

 ▪  Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 25 opintoviikkoa ja enimmillään 32 opintoviik-
koa. Koulutuksen järjestäjistä noin joka viides (7/37 järjestäjästä) järjesti työssäoppimista 
tutkintojen perusteissa määritetyn vähimmäismäärän (20 ov). Noin neljäsosalla (9/37) 
järjestäjistä työssäoppimista oli vähintään 30 ov.

 ▪  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opettajista 85 prosenttia oli pedagogisesti päte-
viä. Pedagogisesti pätevien opettajien osuus oli vähimmillään 25 prosenttia ja enimmillään 
100 prosenttia. Järjestäjistä hieman alle kahdella kolmanneksella (23/36) kaikki opettajat 
olivat pedagogisesti päteviä. Noin joka viidennellä (7/36) järjestäjällä pätevien opettajien 
osuus jäi alle 70 prosentin.

 ▪  Hieman useampi kuin joka neljäs (26 %) ammattiopettaja oli osallistunut työelämäjaksoille 
viimeisimmän viiden vuoden aikana. Osallistumisessa oli huomattavia eroja järjestäjien 
välillä. Järjestäjistä 40 prosenttia ilmoitti, ettei yksikään tieto- ja viestintätekniikan perus-
tutkinnon päätoimisista ammattiopettajista ollut osallistunut työelämäjaksoille ko. ajanjak-
sona. Kahdeksalla järjestäjällä (23 %) vähintään puolet ammattiopettajista oli osallistunut 
työelämäjaksoille ko. ajankohtana.

 ▪  Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä 0 päivästä 
25 päivään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 10 
päivää viimeisimmän viiden vuoden aikana. Yleisin täydennyskoulutusmäärä oli 5 päivää 
yhtä opettajaa kohden ko. ajankohtana. Osallistumisessa täydennyskoulutukseen ilmeni 
järjestäjien välisiä eroja. Kahdella järjestäjällä täydennyskoulutuspäiviä ei kertynyt yhtäkään, 
ja noin 43 prosentilla järjestäjistä täydennyskoulutuspäiviä kertyi 0,5–5 päivää opettajaa 
kohden. Hieman vajaalla viidenneksellä (19 %) täydennyskoulutuspäiviä kertyi vähintään 
20 päivää viimeisimmän viiden vuoden aikana. 

 ▪  Alle viidesosa (16 %) työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Seitsemällä (21 %) koulutuksen 
järjestäjällä ei ollut lainkaan koulutettuja työpaikkaohjaajia, ja kaiken kaikkiaan 61 prosentilla 
järjestäjistä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli enintään 10 prosenttia. Kolmella 
järjestäjällä (9 %) vähintään puolet työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Yhdelläkään jär-
jestäjällä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus ei kuitenkaan noussut yli 71 prosentin.

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin opettajien resurssia työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen ohjaukseen (taulukko 13). Hieman useampi kuin joka kolmas järjestäjä (35 %) käytti 
ohjaukseen alle 25 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Lähes yhtä moni järjestäjä (32 %) 
suuntasi 25–49 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen. 
Vajaa neljännes järjestäjistä käytti ohjaukseen 50–75 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä 
ja harvempi kuin joka kymmenes järjestäjä yli 75 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä.
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TAULUKKO 13. Opettajien resurssi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen ohjaukseen

Opettajien resurssi työssäoppisen ja ammatti- 
osaamisen näyttöjen ohjaukseen n %

Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 12 35,3
25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 11 32,4
50–75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 8 23,5
Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 3 8,8
Yhteensä 34 100

7.2 Vastaavuus ammattiosaamisen näyttöjen 
laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat myös tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tavoitteiden 
mukaisten työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen 
osaamisen arvioinnin toteutumista ammattiosaamisen näytöissä (kuvio 23). Tavoitteiden mukaisten 
työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin hieman parempana kuin näyttöpaikkojen saatavuus. 
Työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin keskimäärin kohtalaisen hyväksi (ka. 3,30) ja näyttö-
paikkojen saatavuus kohtalaiseksi (ka. 3,16). Näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin yhteistyössä 
työelämän kanssa koettiin toteutuneen hyvin. Myös laaja-alaisen osaamisen arvioinnin näytössä 
katsottiin toteutuneen keskimäärin ennemmin hyvin kuin kohtalaisesti. Parhaiten arvioitiin 
toteutuneen tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin (ka. 3,95).

3,95

3,65

3,87

3,16

3,30

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi
(n = 37)

Laaja-alaisen osaamisen arviointi
ammattiosaamisen näytössä

(n = 37)

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu,
toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä

työpaikkojen kanssa (n = 37)

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus
(n = 37)

Koulutuksen tavoitteiden mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus

(n = 37)

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

KUVIO 23. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso 
(keskiarvo)
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Koulutuksen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa ilmeni järjestäjien 
välisiä eroja (taulukko 14). Hieman yli puolet järjestäjistä (54 %) arvioi tavoitteiden mukaisten 
työssäoppimispaikkojen saatavuuden kohtalaiseksi, reilu kolmannes hyväksi ja noin 8 prosenttia 
huonoksi. Yksikään järjestäjä ei arvioinut työssäoppimispaikkojen saatavuutta erittäin hyväksi 
tai erittäin huonoksi.

TAULUKKO 14. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koulutuksen 
järjestäjien itsearvioimana

Työssäoppimispaikkojen  
saatavuus

n %  
kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä / hyvä (4–5) 14 37,8
Kohtalainen (3) 20 54,1
Huono (1–2) 3 8,1
Yhteensä 37 100

Koulutuksen tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuudessa (taulukko 15) ilmeni järjestäjien 
välillä samankaltaisia eroja kuin tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa. 
Hieman yli puolet (57 %) järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuuden 
kohtalaiseksi. Vajaa kolmasosa järjestäjistä (30 %) arvioi näyttöpaikkojen saatavuuden hyväksi ja 
noin 14 prosenttia heikoksi. Yksikään järjestäjä ei arvioinut tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuutta erittäin hyväksi tai erittäin huonoksi.

TAULUKKO 15. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus koulutuksen järjestäjien 
itsearvioimana

Näyttöpaikkojen  
saatavuus n %  

kaikista järjestäjistä
Erittäin hyvä / hyvä (4–5) 11 29,7
Kohtalainen (3) 21 56,8
Huono (1–2) 5 13,5
Yhteensä 37 100

Laadullisissa kuvauksissa koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia asioita: 

 ▪  Työssäoppimispaikkoja on joidenkin koulutuksen järjestäjien mukaan hyvin saatavilla.

 ▪  Työssäoppimispaikkojen saatavuus eroaa alueittain ja myös tutkinnon osan ja osaamisalan 
mukaan. Ohjelmistotuotannon alalla on haastavampaa löytää sopivia työssäoppimispaik-
koja kuin käytön tuen alalla. Myös yleinen taloustilanne vaikuttaa työssäoppimispaikkojen 
saatavuuteen.
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 ▪  Oppilaitos auttaa tarvittaessa opiskelijoita paikkojen hankinnassa. Eräs järjestäjä ehdotti, 
että olisi lisättävä tiedonkulkua ja kartoitettava järjestelmällisemmin, millaista osaamista 
milläkin työpaikalla voi osoittaa.

 ▪  Näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yleensä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. 
Osalla järjestäjistä yhteistyö on vakiintunutta, ja työpaikat tuntevat näyttökäytännöt. Tätä 
edistää esimerkiksi se, että näyttöjä tehdään pienellä alueella samoissa työpaikoissa.

 ▪  Haasteita ovat opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu ja näyttöjen tasalaatuisuus. Näihin 
vaikuttavat mm. opiskelijalle annettavat työtehtävät sekä ohjaajien ja arvioijien käytössä 
oleva aika.

 ▪  Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa pyritään tavoitelähtöisyyteen ja kriteeriperustei-
suuteen. Näyttökriteerit käydään läpi työssäoppimispaikoilla ja opiskelijoiden kanssa.

 ▪  Toisinaan kriteerit koetaan kuitenkin vaikeaselkoisiksi. Näytön toteutuksessa ja arvioinnissa 
voi olla vaihtelua riippuen työpaikasta ja työpaikkaohjaajan kokemuksesta. 

7.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä teemoittain. Arviointi 
koostui numeerisista ja avoimista sanallisista kuvauksista. Teemakohtaisista tuloksista esitetään 
aluksi koulutuksen järjestäjien arviointi pisteinä ja tämän jälkeen tulkinnat koulutuksen järjes-
täjien kuvauksista.

Arvioinnin kohteena olevat teemat 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 järjes-

tämisessä

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu
 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
 ▪  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
 ▪  Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa



56

 ▪ 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 on 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. 

Kuviossa 24 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan laatutaso 
kokonaisuutena koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana. Laatutason kokonaisarviointiin 
yhdistettiin itsearvioinnin teemojen I–IV 13 arviointikohtaa summamuuttujiksi koulutuksen 
järjestäjittäin. Koulutuksen järjestäjäkohtainen enimmäispistemäärä voi olla 78 pistettä. 

Koulutuksen järjestäjien arviointien keskiarvo oli 52 pistettä, eli tasoltaan keskimäärin kehittyvä 
(4). Järjestäjien pistemäärät vaihtelivat 39 pisteestä 65 pisteeseen. Kuusi järjestäjää (16 %) sai 60 
pistettä tai enemmän.
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KUVIO 24. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen  
järjestäjän itsensä arvioimana
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Kuviossa 25 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaa arviointikohteittain 
koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana. Näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin ke-
hittyvällä tasolla, joten toiminta on kohtuullisen kattavaa ja muotoutumassa järjestelmälliseksi. 
Keskimääräinen taso vaihteli kehittyvästä lähes edistyneeseen. Koulutuksen järjestäjät arvioivat 
onnistuneensa parhaiten opiskelijan osaamisen arvioinnissa ammattiosaamisen näytöissä (ka. 
4,72) sekä näyttöjen integroinnissa työssäoppimiseen (ka. 4,60). Heikoiten järjestäjät arvioivat 
onnistuneensa ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisessä (ka. 2,92) sekä niiden seurannassa 
ja arvioinnissa (ka. 3,30).
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Arvioinnin kohteet:
1. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu
2. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä
4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
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

Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä), Alkava (1–2 pistettä), Kehittyvä (3–4 pistettä), Edistynyt (5–6 pistettä)

KUVIO 25. Ammattiosaamisen näyttötoiminnan laatutaso koulutuksen järjestäjien (n = 37) 
itsensä arvioimana
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Seuraavassa tarkastellaan kunkin näyttötoimintaan liittyvän arviointikohteen tuloksia erikseen. 
Arviointikohteesta esitetään perustunnusluvut ja sanalliset kuvaukset.

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Suunnittelu 37 3,70 4 4 ,845 2 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat itsearvioinnin mukaan onnistuneet kohtuullisen hyvin näyttöjen 
suunnittelussa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun yleistaso on kehittyvä (ka. 3,7), ja 
toiminta on muotoutumassa järjestelmälliseksi ja kattavaksi. Kolme neljästä (28/37) järjestäjästä 
sijoitti itsensä kehittyvälle tasolle. Koulutuksen järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli esiin 
seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Opetussuunnitelma laaditaan usein yhteistyössä eri alojen opettajien kanssa. Monilla jär-
jestäjillä myös työelämä osallistuu opetussuunnitelmatyöhön.

 ▪  Työelämän näkemykset tulevat esille mm. työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä sekä 
ammatillisten neuvottelukuntien kautta. Opetussuunnitelmia kehitetään palautteen poh-
jalta. Tämä kuitenkin vaihtelee. Jatkuvaan tiedonkeruuseen ei välttämättä ole käytäntöjä.

 ▪  Opiskelijat eivät yleensä ole järjestelmällisesti mukana opetussuunnitelmatyössä. Opiskelijat 
voivat kommentoida opetussuunnitelmaa esimerkiksi palautekyselyissä tai ammattiosaa-
misen näyttöjen toimielimen opiskelijaedustuksen kautta.

 ▪  Opiskelijan arviointiin on yleensä selkeät ohjeistukset.

 ▪  Useilla koulutuksen järjestäjillä näyttöihin liittyvä suunnittelu on systemaattista. Näytöt 
suunnitellaan opetussuunnitelmien ja näyttöjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta. Ne 
suunnitellaan opiskelijakohtaisesti ja työpaikan mukaan. Jotkut näytöt on voitu määrittää 
oppilaitoksessa suoritettaviksi.
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Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen 
toiminnan johtaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Johtaminen 37 3,62 4 4 1,063 1 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät arvoivat onnistuneensa kohtuullisen hyvin näyttöihin liittyvässä pedagogi-
sessa johtamisessa, jonka yleistaso on kehittyvä (ka. 3,62). Taso vaihtelee alkavasta edistyneeseen, 
mutta suurin osa (25/37) arvioi itsensä kehittyvälle tasolle. Laadullisista kuvauksista nousi esille 
seuraavia pedagogisen toiminnan johtamiseen liittyviä näkökohtia:

 ▪  Monilla koulutuksen järjestäjillä toimintaa linjaavat strategia, pedagoginen ohjelma, 
opetussuunnitelman yhteinen osa, arviointisuunnitelma sekä toimielimen hyväksymät 
työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat.

 ▪  Resurssit työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin kohdennetaan usein selkeästi.

 ▪  Monen järjestäjän mukaan opettajilla on mahdollisuus osallistua työelämäjaksoille tai kou-
lutuksiin. Lisäksi työssäoppimisjaksojen yhteydessä saadaan tuntumaa työelämään. Osalla 
opettajista on omakohtaista kokemusta yrittäjänä toimimisesta. 

 ▪  Arvioinnin periaatteista sovitaan yhteistyössä työelämän kanssa. Arviointiosaaminen voi 
vaihdella työpaikkaohjaajien erilaisista valmiuksista johtuen. 

 ▪  Opettajat perehdyttävät työpaikkaohjaajat arvioinnin tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Työs-
säoppimisjakson jälkeen voidaan järjestää ns. purkutilaisuus. Työpaikan edustajien osallis-
tuminen erillisiin koulutuspäiviin on vähäistä. 

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli  
ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielin 36 3,89 4 5 1,237 1 6

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

Myös toimielimen rooli arvioitiin yleistasoltaan kehittyväksi (ka. 3,89), joskin vastauksissa oli 
enemmän hajontaa. Koulutuksen järjestäjien välillä on suuria eroja. Hieman yli puolet (19/36) 
järjestäjistä on kehittyvällä tasolla. Neljällä järjestäjällä (11 %) toimielimen rooli ammattiosaami-
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sen näyttöjen toteuttamisessa oli alkavalla tasolla. Reilulla kolmanneksella (13/36) toimielimen 
toiminta oli vakiintunutta, järjestelmällistä ja laaja-alaista.

Koulutuksen järjestäjät ovat kuvanneet toimielimen toimintaa ja onnistumista tehtävissään 
seuraavasti: 

 ▪  Useimpien koulutuksen järjestäjien mukaan toimielimillä on vakiintuneet käytännöt la-
kisääteisissä tehtävissä. Keskeisimpänä tehtävänä on opetussuunnitelmien osana olevien 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien hyväksyminen.

 ▪  Toimielimessä käsitellään tutkintokohtaisia tietoja näyttöjen arvosanoista. Osa järjestäjistä 
tuo esiin myös palautteiden käsittelemisen.

 ▪  Toimielimissä seurataan näyttöjen määrää työpaikoilla. Monilla on käytössään tuloskortteja 
liittyen esimerkiksi siihen, että riittävä osuus (kuten 60 %) näytöistä toteutetaan työelämässä.

 ▪  Toimielinten jäsenet koulutetaan tehtäviinsä. Toimielimissä on tarvittavat edustukset 
opiskelijoista ja paikallisesta työelämästä.

 ▪  Toimielimet käsittelevät mahdolliset oikaisupyynnöt.

 ▪  Toimielin on arjessa opettajalle ja opiskelijalle usein huomaamaton. Jotkin järjestäjät pitävät 
kehittämistarpeena tietoisuuden lisäämistä toimielimen toiminnasta.

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toteuttaminen työpaikoilla 37 4,16 4 4 ,817 1,5 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa näyttöjen toteuttamisessa työpaikoilla melko 
hyvin. Näyttöjen toteuttamisen laatutaso työelämässä on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 
4,16). Vain yksi järjestäjä arvioi tasonsa alkavaksi, joten pääosin taso vaihtelee kehittyvästä edis-
tyneeseen. Hieman alle kahdella kolmasosalla koulutuksen järjestäjistä (23/37) näyttöjen toteut-
tamisen laatutaso työelämässä oli kehittyvällä tasolla ja noin 35 prosentilla (13/37) edistyneellä 
tasolla. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa: 
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 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjä pystytään toteuttamaan melko hyvin työpaikoilla, mutta niitä 
joudutaan tietyiltä osin täydentämään oppilaitoksessa, koska tutkinnon osissa on sellaisia 
ammattitaitovaatimuksia joita ei voi työpaikoilla näyttää. Opiskelijoita ei välttämättä tieto-
turvasyistä päästetä riittävän syvälle yrityksen tietojärjestelmiin. Osanäytöt oppilaitoksessa 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman työelämälähtöisesti.

 ▪  Joillain alueilla on hankalaa löytää tarpeeksi laadukkaita työssäoppimispaikkoja, jotta näyttö 
voitaisiin suorittaa kokonaisuudessaan työpaikalla. Myös taloudellinen tilanne mainitaan 
työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuuteen vaikuttavana tekijänä.

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä kertoo tekevänsä aktiivista yhteistyötä alan työpaikkojen 
kanssa varmistaakseen työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävas-
taavuuden, laadun ja ajantasaisuuden.

 ▪  Työpaikkaohjaajat ovat aktiivisesti ja poikkeuksetta mukana näytön ohjauksessa ja arvi-
oinnissa silloin, kun näyttö on työpaikalla, mutta heikommin silloin, kun kyseessä on op-
pilaitosnäyttö. Opettajat osallistuvat usein arviointikeskusteluihin, mutta vaihtelevammin 
työpaikoilla toteutettavien näyttöjen ohjaukseen ja seurantaan. Ohjaamista saatetaan tehdä 
myös sähköisillä viestintävälineillä.

 ▪  Osalla järjestäjistä näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle, osalla taas lähinnä 2. ja 3. 
opiskeluvuodelle. Kumpaakin ratkaisua perusteltiin muun muassa sillä, että se on todettu 
hyväksi yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt oppilaitoksessa 37 3,92 4 4 ,804 2 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet järjestämään ammattiosaamisen näytöt oppilaitoksessa 
kohtalaisen hyvin, mutta keskimääräisesti heikommin kuin työelämässä. Laatutaso vaihteli jär-
jestäjittäin alkavasta edistyneeseen ja se oli keskimäärin kehittyvällä (ka. 3,9) tasolla. Vain yksi 
järjestäjä arvioi tasonsa alkavaksi ja noin joka neljäs (9/37) edistyneeksi. Järjestäjien laadullisissa 
kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Monet mainitsivat, että suurin osa näytöistä tehdään työelämässä, mutta tietyt tutkinnon 
osat (mm. Palvelinsovellusten hallinta ja virtualisointi, kehitysympäristön käyttö) mai-
nittiin sellaisina, joissa näyttö on tehtävä oppilaitoksessa, koska opiskelijoita ei päästetä 
järjestelmiin tai näyttöä ei ole työelämän näkökulmasta mahdollista tai järkevää toteuttaa 
työpaikalla.
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 ▪  Järjestäjien mukaan ammattitaito- ja työelämän vaatimusten mukaisten näyttöjen järjes-
täminen oppilaitoksessa onnistuu hyvin. Tätä edesauttaa se, että järjestäjät ovat hyvin tie-
toisia niistä tehtävistä, joita opiskelijat eivät työelämässä voi näyttää. Eräässä vastauksessa 
huomautettiin, että on myös opiskelijan edun mukaista järjestää yrityksille ongelmallisia 
näyttöjä ennemmin oppilaitoksessa.

 ▪  Useissa vastauksissa todettiin, että työelämän edustajat eivät pääsääntöisesti osallistu oppi-
laitosnäyttöihin. Muutama järjestäjä mainitsi, että työelämä osallistuu näytön arviointiin, 
mutta tällöin on hankala arvioida koko prosessia.

Järjestäjiltä tiedusteltiin syitä siihen, miksi näyttöjä oli tehty enemmän oppilaitoksessa kuin työ-
paikalla. Oppilaitosnäyttöjen suurempaa määrää perusteltiin muun muassa seuraavasti:

 ▪  Kaikkia näyttöjä ei voi tehdä työpaikalla. Verkkoihin liittyvät asiat, palvelimet ja virtualisointi 
on näytettävä oppilaitoksessa, sillä opiskelijoita ei päästetä järjestelmiin tai toiminnot on 
ulkoistettu.

 ▪  Alan työpaikkoja on alueella vähän eikä niitä välttämättä riitä kaikille opiskelijoille.

 ▪  Työpaikat eivät myöskään aina ole riittävän monipuolisia tai samantasoisia.

 ▪  Kriteerit ovat vaativia ja haastavia eikä niiden näyttäminen työelämässä ole työpaikkojen 
näkökulmasta aina järkevää.

 ▪  Oppilaitosnäytöillä mainittiin myös saatavan tasapuoliset olosuhteet opiskelijoille.

Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Integrointi työssäoppimiseen 36 4,60 5 5 1,041 1,5 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat arvioineet onnistuneensa hyvin ammattiosaamisen näyttöjen integ-
roinnissa työssäoppimiseen. Näyttöjen integrointi työssäoppimiseen on keskimäärin hyvin lähellä 
edistynyttä tasoa (ka. 4,60) ollen yksi korkeimmalle arvioiduista toiminnoista. Laatutaso vaihtelee 
järjestäjittäin alkavasta edistyneeseen, joten järjestäjien välillä on eroja näyttöjen työssäoppimiseen 
integroinnin onnistumisessa. Edistyneelle tasolle itsensä arvioi 60 prosenttia (22/36) järjestäjistä. 
Järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:
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 ▪  Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana. Vastauk-
sissa myös painotettiin, että jo työssäoppimispaikkaa valittaessa pyritään varmistamaan 
mahdollisuus näytön antamiseen.

 ▪  Useissa vastauksissa tuli esille, että näytön ja työssäoppimisen arvioinnin periaatteista so-
vitaan etukäteen yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Tarpeen vaatiessa niitä 
voidaan myös tarkentaa myöhemmin.

 ▪  Lisäksi niin opiskelijoille kuin työpaikkaohjaajille järjestetään etukäteen perehdytystä.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi 
ammattiosaamisen näyttöön

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 37 4,35 5 5 1,040 1,5 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa melko hyvin (ka. 4,35) elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen integroinnissa näyttöihin ja sen laatutaso on kehittyvällä tasolla. Hieman alle puo-
let (46 %) järjestäjistä oli kehittyvällä tasolla elinikäisen oppimisen avaintaitojen integroinnissa 
näyttöihin. Hieman yli puolella (51 %) järjestäjistä näiden taitojen integrointi näyttöihin oli edis-
tyneellä tasolla ja siten tähän liittyvä toiminta oli vakiintunutta ja järjestelmällistä. Laadullisissa 
kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Monet koulutuksen järjestäjät painottivat elinikäisen oppimisen avaintaitojen sisältyvän 
aina arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Sen sijaan näyttöjen suunnittelussa niitä ei vält-
tämättä oteta huomioon.

 ▪  Työelämän mainittiin edellyttävän elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja myös työpaikka-
ohjaajien pitävän niitä erittäin tärkeinä. Esimerkiksi ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja 
viestintätaidot liittyvät aina alan työtehtäviin. Eräs järjestäjä totesikin, että tutkinto itsessään 
sisältää useita elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

 ▪  Näitä taitoja pidettiin tärkeinä myös työssäoppimisessa pärjäämisessä ylipäätään ja opis-
kelijan kiinnittymisessä työssäoppimispaikalle. Jotkut järjestäjät olivat myös korostaneet 
työnantajille elinikäisen oppimisen avaintaitojen opettamisen merkitystä.

 ▪  Joidenkin koulutuksen järjestäjien mielestä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hahmottami-
nen ja arviointi näytössä on haastavaa niin opiskelijoille, työpaikkaohjaajille kuin opettajille. 
Avaintaitojen arviointi vaatii kriteerien avaamista sekä opiskelijalle että työpaikkaohjaajalle, 
mitä ei myöskään pidetty helppona.
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 ▪  Kriteereissä koettiin myös olevan tulkinnanvaraa, ja näyttöä voi olla vaikea arvioida koko 
kriteeristön laajuudelta. Arviointi ei myöskään välttämättä ole tasalaatuista kaikissa työs-
säoppimispaikoissa.

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä 
ja työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki 37 4,55 5 5 ,789 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 ja lähentelee keskimäärin edistynyttä tasoa (ka. 4,55). Kaikki jär-
jestäjät arvioivat tasonsa vähintään kehittyväksi ja toiminto olikin yksi keskimäärin korkeimmalle 
arvioiduista. Hieman useampi kuin joka toinen (20/37) katsoi tasonsa edistyneeksi. Laadullisissa 
kuvauksissa tuli esille seuraavaa:

 ▪  Useimpien järjestäjien mukaan opiskelijat saavat riittävästi ohjausta ja tukea työssäoppimi-
seen ja opiskelijoiden perehdytys toimii hyvin. Muutamissa vastauksissa tuotiin esiin myös 
opiskelijoiden tyytyväisyys näiden tasoon.

 ▪  Työpaikkaohjaajat huolehtivat yrityksen toimintatapoihin perehdyttämisestä. Ohjaavat 
opettajat tekevät käyntejä työpaikalle. Osalla järjestäjistä nämä kaksi muodostavatkin 
työparin. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan ollaan 
yhteydessä puhelimella ja sähköpostilla.

 ▪  Vaikka suurin osa olikin tyytyväisiä työssäoppimispaikkojen antamaan ohjaukseen ja pereh-
dytykseen, mainittiin muutamissa vastauksissa niiden vaihtelevan työssäoppimispaikkojen 
välillä. Järjestäjän voi myös olla vaikea varmistua siitä, onko työssäoppimispaikalla annettu 
perehdytys ollut riittävää.

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arviointi työssä-
oppimisessa 36 4,11 4 5 1,122 2 5,5

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)
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Oppimisen arviointi työssäoppimisessa on kehittyvällä tasolla (ka. 4,11) ja se vaihteli alkavasta 
edistyneeseen tasoon, joten järjestäjien välillä on eroja. Noin joka kahdeksas (14 %) järjestäjä piti 
tasoaan alkavana. Kehittyvälle tasolle itsensä sijoitti 42 prosenttia järjestäjistä ja edistyneelle tasolle 
yksi enemmän (16/36). Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Opiskelijoiden itsearvioinnin mainittiin useissa vastauksissa toteutuvan ja olevan tasokasta. 
Muutamien järjestäjien mukaan opiskelijat saattavat olla turhan vaatimattomia arvioinneis-
saan.

 ▪  Itsearvioinnin apuna käytetään usein sähköistä työkalua, kuten työssäoppimispäiväkirjaa. 
Jotkut järjestäjät nostivat kehittämiskohteeksi opiskelijan itsearvioinnin ohjaamisen.

 ▪  Oppimisen arvioinnin periaatteista sopimista ei juurikaan mainittu vastauksissa. Sen sijaan 
huomautettiin, ettei termi oppimisen arviointi välttämättä ole tuttu työpaikkaohjaajille, 
joten opettajan voi olla tarpeen avata sitä.

 ▪  Oppimisen seuranta, arviointi ja palautteen antaminen siitä opiskelijalle ovat monen jär-
jestäjän mukaan hyvällä tasolla. Toimintaa kuvataan systemaattiseksi ja käytänteet ovat 
kunnossa. Oppimisen etenemistä saatetaan seurata työssäoppimispäiväkirjan avulla, ja se 
voi toimia myös palautetyökaluna.

 ▪  Toisaalta arvioinnissa ja palautteessa opiskelijoille nähtiin olevan myös työssäoppimispai-
koista riippuvia isojakin eroja. Vaikka palautetta on selvästi paljon saatavilla, kaivattiin sitä 
myös lisää.

Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi ammatti-
osaamisen näytössä 37 4,72 5 5 ,778 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet varsin hyvin opiskelijan osaamisen 
arvioinnissa näytössä. Keskimääräinen laatutaso oli korkein kaikista arvioinnin kohteista ja hy-
vin lähellä edistynyttä (ka. 4,72). Kaikki järjestäjät arvioivat tasonsa vähintään kehittyväksi, ja 
noin kaksi kolmesta (65 %) luokitteli tasonsa edistyneeksi. Laadullisista kuvauksista nousi esiin 
seuraavia näkökohtia:

 ▪  Monissa vastauksissa todettiin prosessien olevan tältä osin selkeitä ja toiminnan vakiin-
tunutta. Näytön arviointikriteerit käsitellään monesti etukäteen tai ne ovat opiskelijalla ja 
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ohjaajalla ennakkoon tutustuttavana. Ne pyritään myös avaamaan niin, että kaikki osapuolet 
ymmärtävät ne. Tässä todettiin olevan myös kehittämisen varaa.

 ▪  Opiskelijan itsearviointi toteutuu näytön arvioinnissa vastausten perusteella hyvin. Se voi 
olla myös suullinen itsearviointi esimerkiksi arviointikeskustelun yhteydessä.

 ▪  Kaikki osapuolet eivät aina ole seuraamassa näyttöä. Työelämän edustaja ei välttämättä 
ole seuraamassa oppilaitosnäyttöä. Työpaikkanäytöissä taas opettaja on harvemmin seu-
raamassa varsinaista näyttöä. Muutamassa vastauksessa todettiinkin seurannan olevan 
työpaikkaohjaajan vastuulla.

 ▪  Sen sijaan näytön arviointikeskusteluun osallistuvat hyvin usein kaikki kolme osapuolta: 
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Työelämänäytöissä tämä toteutuu oppilaitosnäyttöjä 
paremmin.

 ▪  Näytön arvosana otetaan huomioon merkittävänä osana tutkintotodistuksen arvosanassa. 
Osalla järjestäjistä tutkintotodistuksen arvosana perustuu täysin näytön arvosanaan, eikä 
muuta arviointia ole. Näyttötodistusten laatiminen ja allekirjoittaminen on monilla selkeä 
ja toimiva prosessi.

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun 
varmistaminen 37 4,16 4 4 ,842 2 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet omasta mielestään opiskelijan arvioinnin laadun var-
mistamisessa melko hyvin. Yleistaso keskiarvolla mitattuna on kehittyvä (ka. 4,16). Selvästi yli 
puolet (60 %) järjestäjistä sijoitti itsensä kehittyvälle tasolle. Laadullisissa kuvauksissa korostuivat 
seuraavat näkökulmat:

 ▪  Näyttötehtävien tutkinnon perusteiden mukainen vastaavuus pyritään useimmiten var-
mistamaan. Näyttötehtävät suunnitellaan tutkinnon perusteiden mukaisesti ja muutama 
järjestäjä mainitsee myös niiden hyväksyttämisen toimielimessä tai työelämäneuvottelu-
kunnassa. Avuksi on laadittu esimerkkinäyttötekstejä, toteuttamissuunnitelmia ja muuta 
ohjaavaa aineistoa.

 ▪  Näyttöympäristön soveltuvuus pyritään varmistamaan etukäteen ja siitä vastaa usein opet-
taja. Työpaikoilla haasteena nähdään näyttöjen yhdenvertaisuuden ja yhtenevän arvioinnin 
varmistaminen kriteerejä tulkittaessa ja sovellettaessa. Myös työpaikoilla kulloinkin tarjolla 
olevat tehtävät vaikuttavat tähän. Tarvittaessa hyödynnetään osanäyttöjä oppilaitoksessa.
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 ▪  Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit käydään usein läpi ennen näyttöä. Niihin on voitu 
myös tutustua ennakkoon tai esitellä ne opiskelijoille jo oppilaitoksessa. Yksi painopiste 
vastauksissa onkin, että arvioinnin laatu varmistetaan riittävällä kaikkien osapuolten etu-
käteen tehtävällä perehdytyksellä.

 ▪  Työpaikkaohjaajien kriteeriperusteisen arviointiosaamisen varmistaminen vaihtelee. Joi-
denkin vastausten mukaan siihen pyritään pääosin opettajajohtoisella perehdyttämisellä 
ja ennakkomateriaaleilla. Toisten mukaan taas osaamisen varmistaminen on vaikeaa ja 
haasteellista. Työpaikkaohjaajakoulutus mainitaankin kehittämiskohteena useampaan 
otteeseen.

 ▪  Arviointien vertailukelpoisuus on usein opettajan vastuulla. Opettajan osaamista tukevat 
täydennys-, arviointi- ja näyttötutkintomestarikoulutukset, osallistuminen opetussuunni-
telmatyöhön sekä profiloituminen eri osaamisaloille. Lisäperehdytystä saatetaan järjestää 
tarvittaessa.

Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
seuranta ja arviointi 37 3,30 3,5 4 1,031 1,5 5

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöjen seurannan ja arvioinnin keskimää-
rin kehittyvälle tasolle (ka. 3,30). Noin joka neljäs järjestäjistä (9/37) arvioi laatutasonsa alkavalle 
tasolle, eli vasta suunnitteluvaiheessa olevaksi. Selvä enemmistö (65 %) sijoitti itsensä kehittyvälle 
tasolle. Hieman useammalla kuin joka kymmenennellä järjestäjällä (4/37) näyttöjen seuranta ja 
arviointi olivat hyvin järjestelmällisiä ja kehittämissuuntautuneita. Näyttöjen seuranta ja arviointi  
olikin yksi itsearvioinnin heikoimmiksi arvioiduista teema-alueista. Laadullisissa kuvauksissa tuli 
esiin seuraavaa: 

 ▪  Useat koulutuksen järjestäjät keräävät monipuolisesti palautetta, erityisesti opiskelijoilta. 
Systemaattisuus keruussa kuitenkin vaihtelee paljon, joillain se on osa strategista laatutyötä 
kun taas toisilla palautetta ei juuri kerätä. Vastauksissa palautejärjestelmän todettiin myös 
tarvitsevan kehittämistä riippumatta siitä, keräsikö järjestäjä jo palautetta.

 ▪  Opiskelijoilta pyydetään tyypillisesti palautetta sähköisillä kyselyillä. Työpaikoilta palaute 
tulee usein suullisesti opettajalle työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä, mutta monet 
keräävät myös kirjallista palautetta työpaikkaohjaajilta.
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 ▪  Jotkut järjestäjistä seuraavat säännöllisesti näyttöjen toteuttamista ja arvosanoja. Myös 
tulosten ja palautteen käsittely vaihtelee, osa kyllä kerää tietoja muttei analysoi niitä. Sys-
temaattisuus tietojen hyödyntämisessä nostetaan tälläkin osa-alueella kehittämiskohteeksi.

 ▪  Muutamat koulutuksen järjestäjät mainitsivat tekevänsä itse- ja vertaisarviointeja ammat-
tiosaamisen näytöistä osana laadunhallintaa. Vaikka jotkut totesivatkin itsearviointiprosesseja 
hyödynnettävän, koettiin tälläkin osa-alueella useasti olevan tarvetta kehittämiselle.

Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
kehittäminen 37 2,92 3 3 ,901 1,5 5

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

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen keskimääräinen laatutaso oli alkavan ja kehittyvän 
välillä (ka. 2,92), ja se vaihteli järjestäjittäin alkavasta edistyneeseen. Vain yksi järjestäjä arvioi ta-
sonsa edistyneeksi, mutta kaksi kolmasosaa piti tasoaan kehittyvänä. Alkavalla tasolla oli siis noin 
joka kolmas järjestäjä. Näyttöjen kehittäminen oli itsearvioinnissa heikoimmalle tasolle arvioitu 
teema-alue. Laadullisissa kuvauksissa esiin nousi seuraavaa: 

 ▪  Osa järjestäjistä kehittää työpaikkaohjaajien osaamista tarjoamalla näille koulutusta. Kou-
lutuksen mainittiin toteutuvan myös työssäoppimisjaksojen ja näyttöjen yhteydessä. Osalla 
taas työpaikkaohjaajien kouluttaminen oli selkeä kehittämiskohde.

 ▪  Opettajien työelämäosaamista lisätään työelämäjaksojen, -yhteistyön ja koulutusten kautta, 
mutta myös tällä osa-alueella nähdään kehitettävää. Monissa vastauksissa todetaan että 
osaamisen kehittäminen on omaehtoista ja työelämäjaksoja voisi olla enemmänkin.

 ▪  Palautteita hyödynnetään vaihtelevasti ja osa järjestäjistä näkee tässä kehitettävää.

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä hyödyntää kansallisia oppimistulosten arviointeja. Muutamas-
sa vastauksessa tuotiin esille että tulokset olisi hyvä saada käyttöön nopeammin ja niiden 
hyödyntäminen on sikäli ongelmallista, ettei sillä ole vaikutusta rahoitukseen.

 ▪  Jotkut koulutuksen järjestäjät ovat mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, jotka liittyvät 
muun muassa työssäoppimiseen ja työelämäosaamiseen, ammattiosaamisen näyttöihin, 
yhteistoimintamalleihin sekä opetussuunnitelmatyöhön.
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Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 

Koulutuksen järjestäjien mielestä valmistuneiden opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on hyvällä 
tasolla, ja yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla on hyvä (taulukko 16). Opiskelijat hallitsevat 
järjestäjien arvioiden mukaan parhaiten työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan ja 
heikoiten työprosessin sekä työn perustana oleva tiedon hallinnan, joskin erot ovat pieniä.

TAULUKKO 16. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Osaamisalue n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 37 2,03 2 2 ,440 1 3
Työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalin hallinta 37 2,30 2 2 ,520 1 3

Työn perustana olevan tiedon 
hallinta 37 2,09 2 2 ,438 1 3

Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 37 2,19 2 2 ,462 1 3

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪ Vaikka hyvän arvosanan katsottiin kuvaavan opiskelijaryhmän keskimääräistä osaamista-
soa, useissa vastauksissa tuotiin esiin osaamisen vaihtelu ja tasoerot opiskelijoiden välillä.

 ▪  Yhtenä syynä tähän pidettiin opiskelumotivaatiota ja eräs järjestäjä huomautti opiskeluajan 
korreloivan osaamisen tasoon. Myös kiitettävän tason vaatimuksia pidettiin paikoin vaikeina 
saavuttaa.

 ▪  Elinikäisen oppimisen avaintaitoja pidettiin haastavina arvioida, mutta tärkeinä työelämäs-
sä pärjäämiseksi. Työssäoppimista painotettiin keskeisenä näiden taitojen kehittymiselle. 
Kehittämiskohteina mainittiin vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä oma-aloitteisuuden 
vahvistaminen.

Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Koulutuksen järjestäjien mielestä ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden am-
matillista osaamista ja lähes yhtä hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa (taulukko 
17). Lähes kaikki järjestäjät (34/37) arvioivat myös, että tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon 
osan arvosana on sama kuin ammattiosaamisen näytön arvosana. 
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TAULUKKO 17. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Arviointikohde n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 37 3,97 4 4 ,440 3 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 37 3,84 4 4 ,764 1 5

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Osan mukaan ammattitaitovaatimuksia vastaavat, aidoissa ympäristöissä suoritetut näyttö-
tehtävät antavat selkeän kuvan opiskelijoiden osaamisesta. Toisaalta kolmiportaista arviointia 
pidetään epätarkkana ja näytöt voivat mitata ammatillista osaamista liian kapeasti.

 ▪  Jotkut järjestäjät pitivät elinikäisen oppimisen avaintaitoja vaikeina arvioida. Niitä pidettiin 
hyvin opiskelijakohtaisina ja lisäksi kaivattiin tutkintokohtaista sovittamista. Myös työ-
paikkaohjaajien arviointitaitojen tasalaatuisuus mainittiin haasteena.

 ▪  Muutamissa vastauksissa elinikäisen oppimisen avaintaitoja pidettiin puolestaan helppoina 
arvioida työpaikalla, kun opiskelijan työskentelyä näkee pidemmältä ajalta.

7.4 Pedagogisten ja laatuvaatimusten toteutumista  
koskevien tunnuslukujen tarkastelua heikoimpien,  
keskitasoisten ja parhaimpien järjestäjien välillä 

Taulukossa 18 vertaillaan kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen perusteella heikoimpaan 
neljännekseen, keskitasoisiin ja parhaimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien keskimääräi-
siä tunnuslukuja pedagogisessa toiminnassa sekä näyttöjen laatuvaatimuksissa ja prosesseissa. 
Pedagogisissa tunnusluvuissa oli jonkin verran vaihtelua ryhmien välillä, mutta erot eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä. Suurimmat erot liittyivät opettajien osallistumiseen työelämäjaksoille, 
koulutettujen työpaikkaohjaajien osuuteen sekä laaja-alaisen osaamisen arviointiin näytöissä. 
Pedagogisilla toiminnoilla, kuten työssäoppimisen ja lähiopetuksen määrällä tai opettajien peda-
gogisella pätevyydellä, ei havaittu olevan yhteyttä tutkinnon osan näytön arvosanoihin.
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TAULUKKO 18. Koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan taso näyttöjen arvosanojen 
keskiarvojen mukaan luokitelluissa ryhmissä

Pedagoginen toiminta Heikoimpaan 
neljännekseen 

kuuluvat 
koulutuksen 

järjestäjät (ka.) 
n = 9

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
(ka.) 

n = 16

Parhaimpaan 
 neljännekseen  

kuuluvat 
 koulutuksen 

järjestäjät (ka). 
n = 8

Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin 26,3 27,5 28,1
Työssäoppimisen määrä opintoviikkoina 25,9 24,4 24,6
Opettajalla / opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen 
ohjaukseen käytössä (asteikko 1–4)* 1,8 2,3 1,7

Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 85,9 89,7 78,6
Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille  
viimeisimmän viiden vuoden aikana (%) 41,0 21,3 22,9

Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivät 
viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 10,6 10,3 7,4

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 21,5 14,1 11,4
Näyttöjen laatuvaatimukset**
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen  
saatavuus 3,11 3,25 3,50

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus 2,89 3,13 3,38
Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteis- 
työssä työpaikkojen kanssa 3,78 3,63 4,25
Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (toiminnalli-
nen, tiedollinen, sosiaalinen ja reflektiivinen osaaminen) 3,22 3,69 3,88

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi 3,56 4,00 4,13
Näyttöjen prosessit***
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja linjaukset 
(summapistemäärän keskiarvo enintään 18 pistettä) 10,63 11,56 11,75

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu (summapistemäärän 
keskiarvo enintään 48 pistettä) 31,44 35,20 36,94

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 2,89 3,56 3,63

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen (keskiarvo 
enintään 6 pistettä) 2,78 3,06 2,88

*     1 = alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 2 = 25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 3 = 50–75 % opiskelijaryhmän 
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)
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Seuraavassa kuvataan keskeiset tulokset.

Pedagoginen toiminta

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli lähes sama kaikissa ryhmissä. Parhaalla neljänneksel-
lä oli keskimäärin hieman alle 2 lähiopetustuntia viikossa enemmän kuin heikoimmalla 
neljänneksellä.

 ▪  Työssäoppimisen määrät eri ryhmissä olivat lähes samat.

 ▪  Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaukseen oli parhaimpien ja 
heikoimpien järjestäjien ryhmissä pienin ja keskitasoisilla järjestäjillä suurin.

 ▪  Pedagogisesti päteviä ammattiopettajia oli eniten keskitasoisilla järjestäjillä ja vähiten 
parhaimpaan neljännekseen kuuluvilla järjestäjillä.

 ▪  Opettajat osallistuivat selvästi eniten työelämäjaksoille heikoimpien järjestäjien ryhmässä. 
Keskitasoisten ja parhaimpien järjestäjien välillä ei ollut suurta eroa osallistumisessa. 

 ▪  Täydennyskoulutuspäiviä oli vähiten parhaan neljänneksen ryhmässä ja hieman enemmän 
kahdessa muussa ryhmässä.

 ▪  Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli suurin heikoimpien ryhmässä ja pienin par-
haimpien järjestäjien ryhmässä.

Näyttöjen laatuvaatimukset

 ▪  Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus arvioitiin hieman muita parem-
maksi parhaimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien keskuudessa.

 ▪  Myös tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin parhaimmaksi parhaim-
pien järjestäjien ryhmässä ja heikoimmaksi heikoimpien järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä laaja-
alaisen osaamisen arviointi katsottiin onnistuneimmaksi parhaimpien järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin toteutuminen näytössä oli parhaimpien ja 
keskitasoisten järjestäjien mielestä hyvällä tasolla, kun taas heikoimman ryhmän järjestäjät 
arvioivat tason kohtalaisen hyväksi.
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Näyttöjen prosessit

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja linjausten arviointien keskimääräinen piste-
määrä oli lähes sama kaikissa ryhmissä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen laadun summapistemäärät olivat melko lähellä toisiaan, mutta 
parhaimpien ja keskitasoisten järjestäjien pistemäärät olivat hieman heikoimpia järjestäjiä 
korkeammat.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen seurannan ja arvioinnin taso arvioitiin korkeimmaksi par-
haimpien järjestäjien ryhmässä ja lähes samalle tasolle keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen taso arvioitiin hieman muita ryhmiä korkeam-
malle keskitasoisten järjestäjien keskuudessa.

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan  
arvioinnin vahvuudet, ongelmat ja kehittämiskohteet

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin itsearviointinsa lopuksi ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä 
vahvuuksia, ongelmia ja kehittämiskohteita. Ne on koottu seuraavaan:

Vahvuudet

 ▪ Parhaimmillaan näytöt toteutuvat usein aidoissa työelämän tilanteissa ja ammatillista 
osaamista pystytään tällöin arvioimaan työssäoppimispaikoilla hyvin.

 ▪  Hyvät ja pitkäaikaiset työelämäsuhteet sekä tavoitteelliset työssäoppimisjaksot, joiden 
ohjaamiseen työpaikkaohjaajat ovat sitoutuneita.

 ▪  Arvioinnin toteutuminen kolmikantaisesti ja yhteisten arviointikriteerien perusteella. Tätä 
tukevat järjestäjän systemaattiset ja vakiintuneet prosessit.

 ▪  Kokeneet ja ammattitaitoiset opettajat, joilla on hyvä työelämä- ja arviointiosaaminen.
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Ongelmat

 ▪ Sopivien työssäoppimispaikkojen löytyminen, joissa olisi mahdollista toteuttaa kaikki 
kriteerit täyttäviä työtehtäviä. Esimerkkinä mainittiin palvelinasennuksiin liittyvät näytöt.

 ▪  Työssäoppimispaikkojen erilaisuus sekä näyttöympäristöjen ja arvioinnin tasalaatuisuus. 
Näytöt eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia ja työpaikkaohjaajien arviointi-
osaaminen vaihtelee.

 ▪  Arviointikriteerien vaikeaselkoisuus ja tutkinnon perusteiden puutteet työelämän muut-
tuessa.

 ▪  Jatkuva kiire työssäoppimispaikoilla.

Kehittämiskohteet

 ▪ Työpaikkaohjaajien kouluttamista tulisi lisätä ja arviointiosaamista kehittää sitä kautta. 
Myös työelämäyhteistyötä tulisi lisätä.

 ▪  Opettajien työelämäjaksojen lisääminen.

 ▪  Palautteiden systemaattisempi kerääminen, analysointi ja palautetiedon hyödyntäminen.

 ▪  Arviointikriteerien avaaminen ja selkeyttäminen eri osapuolille sekä tasavertaisen arvioinnin 
varmistaminen. Myös näyttöympäristöjen tasalaatuisuutta olisi parannettava.
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8 
 Arvioinnin luotettavuus

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin ao. tutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin. 
Syksyllä 2012 tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa tarjonneista järjestäjistä 93 prosenttia 
toimitti oppimistulostietoja arviointiin. Arviointiaineistona olivat ensisijaisesti opiskelijoiden 
todellisuudessa saamat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat, joista opettaja ja työelämän edus-
taja ovat päättäneet joko yhdessä tai erikseen. 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 lisäksi tiedon kokoamiseen sekä 
sen tallentamiseen laadittiin ohjeet ja lomakkeet.

Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arviointiin liittyy kuitenkin aina arvioijasta riippuvaa tul-
kinnallisuutta, ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niissä prosesseissa, joissa 
tulkinnat ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Oppimistulosten arviointi edellyttää muun 
muassa arvioijasta, arvioinnin kohteena olevasta toimintakokonaisuudesta ja toimintaympäris-
tön vaatimuksista johtuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Tämän vuoksi 
arvioinnissa koottiin ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä prosessitietoja ja muuta täydentävää 
aineistoa, joita hyödynnetään luotettavuuden arvioinnissa.

Verrattaessa oppimistuloksia täydentävään arviointiaineistoon analysoitiin mm. arvioijasta johtuvia 
eroja ja tarkasteltiin arviointikeskusteluun osallistuneiden henkilöiden sekä näyttöpaikan yhteyk-
siä arvosanoihin. Myös näyttöjen kuvauksia ja siten näyttöjen sisällön osuvuutta ja vastaavuutta 
ammattitaitovaatimuksiin analysoitiin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien itsearviointia 
näyttötoimintansa laadusta.

Vaikka näyttöihin perustuviin tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee suhtautua varauksella 
arviointiin ja näyttöympäristöön liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi, voidaan tieto- ja 
viestintätekniikan perustutkinnon oppimistulosten luotettavuutta pitää kohtuullisen korkeana. 
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Asiantuntijaopettajien laatiman näytön kuvausten analyysin mukaan ammattiosaamisen näyttöjen 
sisällöt vastasivat tutkinnon perusteiden vaatimuksia noin neljässä viidestä näytöstä. Koulutuksen 
järjestäjät arvioivat, että näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden ammatillista osaamista ja lähes 
yhtä hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Itsearvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjien 
näyttötoiminnan laatu oli keskimäärin kehittyvällä tasolla ja laaja-alainen ja kriteeriperusteinen 
arviointi toteutui näytöissä melko hyvin.

Opiskelijat saivat näytöistä eniten kiitettäviä arvosanoja, mutta toisaalta koulutuksen järjestäji-
en itsearvioinnin mukaan opiskelijoiden osaaminen on keskimäärin hyvällä tasolla. Arvosanat 
vaihtelivat jossain määrin myös sen mukaan, ketkä näytön arviointiin osallistuivat. Reilusti yli 
puolessa näytöistä kolmikantainen yhteisarviointi opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan 
kanssa toteutui, minkä voidaan katsoa edistävän arvioinnin luotettavuutta. Kuitenkin opiskeli-
joiden saamat arvosanat olivat noin neljänneksen parempia työelämän edustajan osallistuessa 
arviointiin kuin silloin, jos arviointiin osallistuivat vain opiskelija ja opettaja. Samoin näyttöjen 
arvosanat olivat työpaikkanäytöissä parempia.



77

9 
 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.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu 
kohtalaisen hyvin

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa, kuten muussakin ammatillisessa koulutuksessa, 
korostetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Koska koulutuksen työelämälähtöisyyden yhtenä 
mittarina voidaan pitää näyttöjen toteuttamista työelämässä ja työelämän edustajien osallistumis-
ta näyttöjen arviointiin, toteutuu työelämälähtöisyys tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa 
kohtalaisen hyvin. Hieman yli puolet näytöistä toteutettiin työelämässä, ja työelämän edustaja 
oli mukana reilusti yli puolessa näyttöjen arvioinnissa. Lisäksi noin puolet näytöistä toteutettiin 
työssäoppimisen yhteydessä. Oppilaitosnäyttöjen kohtuullisen suurta osuutta ei voida kuitenkaan 
pitää työelämälähtöisyyden toteutumisen näkökulmasta tavoitteiden mukaisena. Erityisenä ongel-
mana tässä voidaan pitää sitä, että työelämän edustaja oli mukana oppilaitosnäyttöjen arvioinnissa 
vain harvoin.

Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on alalla kohtalaisen hyvin saatavilla. 
Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus taas arvioitiin hieman heikommaksi. Työssäop-
pimis- ja näyttöpaikkojen saatavuuden todettiin kuitenkin eroavan alueittain sekä myös tutkinnon 
osan ja osaamisalan mukaan. Näyttöjen toteuttamisen työpaikoilla koettiin onnistuvan melko 
hyvin, mutta niitä joudutaan tietyiltä osin täydentämään oppilaitoksissa, koska tutkinnon osissa 
on sellaisia ammattitaitovaatimuksia joita ei voi työpaikoilla näyttää. Ongelmallisena näyttäytyi 
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myös työssäoppimispaikkojen erilaisuus, joka vaikuttaa näyttöympäristöjen ja arvioinnin tasalaa-
tuisuuteen ja siten näyttöjen vertailukelpoisuuteen.

Näyttöpaikan mukaan tarkasteltuna järjestäjien välillä ilmeni selviä eroja. Oppilaitosnäyttöjen 
kohtuullisen suurta määrää järjestäjät perustelivat ennen kaikkea sillä, ettei kaikkia tutkinnon osien 
kriteerien mukaisia tehtäviä löydy helposti työelämästä. Sopivien näyttötehtävien saatavuuteen 
liittyvät ongelmat johtuvat muun muassa siitä, ettei kaikkia näyttöjä ole työelämän näkökulmasta 
mahdollista tai järkevää toteuttaa työpaikalla. Tällaisina mainittiin muun muassa palvelinasen-
nuksiin ja tietoturvaan liittyvät näytöt. Lisäksi useiden järjestäjien mukaan oppilaitosnäytöt on 
mahdollista suunnitella ja toteuttaa niin, että ne vastaavat alan ammattitaito- ja työelämän vaati-
muksia. Tätä puolestaan edesauttaa se, että järjestäjillä on hyvin tiedossa mitä asioita ja tutkinnon 
osia on vaikea näyttää työelämässä.

Näyttöjen sisällön analyysin hyvät tulokset antavat tukea edellä mainituille itsearvioinnin tulok-
sille, sillä oppilaitosnäytöistä noin yhdeksän kymmenestä vastasi tutkinnon perusteiden ammat-
titaitovaatimuksia. Työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäytöistä taas lähes kaikki arvioitiin 
sisällöiltään riittävän kattaviksi, joten myös näyttöjen täydentäminen oppilaitoksessa onnistuu 
analyysituloksen perusteella hyvin. Oppilaitosnäyttöjen vahvuutena nähtiinkin mahdollisuus 
tarjota opiskelijoille tasapuoliset ja vertailukelpoiset olosuhteet niin näyttöympäristön kuin näy-
tön arvioinnin osalta. Tasapuolisen arvioinnin ja työelämälähtöisyyden kannalta ongelmallista 
kuitenkin on, että työelämän edustaja on mukana oppilaitosnäyttöjen arvioinnissa niin harvoin.

Koulutuksen järjestäjien mukaan näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä 
työelämän kanssa onnistuivat keskimäärin hyvin. Osalla järjestäjistä yhteistyö työpaikkojen kanssa 
on vakiintunutta ja työelämä osallistuu myös näyttöjen suunnitteluun, mutta työelämäyhteyksille 
nähtiin silti lisätarvetta. Arvioinnin mukaan myös koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointisuunnitelmat mahdollistavat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen.

Työelämälähtöisyyden laatua heikentää osaltaan se, että alalla on vähän koulutettuja työpaikkaoh-
jaajia. Enemmistöllä järjestäjistä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli enintään 10 prosenttia. 
Työpaikkaohjaajat perehdytetään tyypillisesti opettajan toimesta näyttöön ja arviointiin etukäteen, 
mutta järjestäjien mukaan arviointiosaamisessa ja sen varmistamisessa on silti vaihtelua. Haas-
teita tuottavat kriteeriperusteinen arviointi sekä erityisesti vaikeaselkoisina pidettyjen kriteerien 
tulkitseminen ja soveltaminen. Ristiriitaista on, että järjestäjien itsearvioinneissa tavoitelähtöisen 
ja kriteeriperusteisen arvioinnin katsottiin silti toteutuneen keskimäärin hyvin. Kaiken kaikkiaan 
tulosten perusteella on helppo sanoa työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämisen olevan yksi kes-
keisistä kehittämistarpeista, jonka myös koulutuksen järjestäjät itse tunnistivat.

Tieto- ja viestintätekniikan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä heikentää osaltaan myös se, 
että vain noin joka neljäs opettaja oli osallistunut työelämäjaksolle viimeisen viiden vuoden aikana. 
Lisäksi osallistumisessa oli huomattavia eroja järjestäjien välillä. Järjestäjistä 40 prosenttia ilmoitti, 
ettei yksikään tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon päätoimisista ammattiopettaja ollut 
osallistunut työelämäjaksoille ko. ajanjaksona. Opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen varmis-
taminen tulee jatkossa erityisen tärkeäksi, kun koulutus osaamisperusteisuuden myötä siirtyy yhä 
enemmän työpaikoille ja koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikkojen kanssa.
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Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat 
ovat useimmiten kiitettäviä

Tulosten mukaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutuksen laatutaso arvosanoilla 
mitattuna on kiitettävä ja opiskelijoiden osaaminen erinomaista. Opiskelijoiden yleisin arvosana 
kaikilla osaamisalueilla oli kiitettävä. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta. Tyydyttäviä arvosanoja 
saatiin eniten työprosessin ja työn perustana olevan tiedon hallinnasta, mutta niissäkään tyydyttävien 
arvosanojen osuus ei noussut yli 10 prosentin. Keskiarvolla mitattuna eri osaamisalueiden välillä 
ei ollut suuria eroja, joten kaiken kaikkiaan opiskelijoiden osaaminen on arvosanojen perusteella 
tasalaatuista eri osaamisalueiden välillä ja poikkeuksetta vähintään hyvällä tasolla.

Myös erityisopiskelijat saavuttavat ammattitaidon samalla tavalla kuin muut opiskelijat, sillä lähes 
kaikki erityisopiskelijat suorittivat näytöt ilman mukautettuja tavoitteita. Erityisopiskelijoiden 
yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä. Muihin opiskelijoihin verrattuna erityisopis-
kelijoilla oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä sekä hyviä arvosanoja, joskin näytön 
lopullisista arvosanoista tyydyttäviä oli alle viidesosa. Arvosanojen perusteella erityisopiskelijoiden 
osaamisen voidaankin katsoa olevan hyvällä tasolla.

Sukupuolten välillä ei suuria osaamiseroja arvosanojen perusteella ilmennyt, eivätkä ruotsinkie-
listen ja suomenkielisten opiskelijoiden arvosanat poikenneet merkitsevästi toisistaan. Sen sijaan 
arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Heikoimpaan ja parhaimpaan neljännekseen 
kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli hieman yli puoli arvosanaa. Arvosanat ero-
sivat myös koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan tarkasteltuna. Parhaimpia arvosanoja saatiin 
Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen AVI-alueilla toimivissa oppilaitoksissa. Lapin ja Itä-Suomen 
alueilla toimivien järjestäjien arvosanat taas olivat keskimäärin muiden AVI-alueiden järjestäjiä 
heikompia. Ero näytön lopullisen arvosanan keskiarvoissa oli ääripäiden välillä puoli arvosanaa. 
Eroja voivat joiltain osin selittää alueiden arviointikulttuurit ja organisaatioiden toimintaympä-
ristöt, sillä myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöissä oli eroja koulutuksen järjestäjien 
ja alueiden välillä.

Pedagogisilla toiminnoilla heikot yhteydet arvosanoihin, 
arviointikäytännöillä havaittavaa vaikutusta

Arvioinnissa selvitettiin myös tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutukseen ja näyt-
töjen toteutukseen liittyviä pedagogisia käytänteitä sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- 
ja arviointikäytäntöjä. Koulutuksen järjestäjien välillä ilmeni jonkin verran eroja muun muassa 
koulutettujen työpaikkaohjaajien osuuksissa sekä opettajien osallistumisessa työelämäjaksoille ja 
täydennyskoulutukseen. Näillä pedagogisilla toiminnoilla ei kuitenkaan havaittu olevan yhteyttä 
opiskelijoiden saamiin näyttöjen arvosanoihin. Myöskään koulutuksen järjestäjien luokittelu arvo-
sanojen keskiarvon mukaan heikoimpiin, keskitasoisiin ja parhaimpiin ei tuonut esiin merkittäviä 
tai johdonmukaisia eroja ryhmien välillä pedagogisessa toiminnassa.
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Sen sijaan arvioinnin tulosten perusteella opiskelijoiden arvosanat ovat jossain määrin riippuvaisia 
siitä, kuka tai ketkä näytön arviointiin osallistuvat ja missä näyttö suoritetaan. Tasapuolisen ja 
vertailukelpoisen arvioinnin kannalta nämä tulokset ovat ongelmallisia. Työelämän edustajan ja 
opiskelijan yhtäaikainen läsnäolo arviointikeskustelussa takasi opiskelijalle paremmat arvosanat 
kuin jommankumman puuttuessa arviointikeskustelun kokoonpanosta. Arviointikeskustelun mer-
kityksestä taas kielii osaltaan se, että niissä näytöissä joissa keskustelua ei pidetty, jäivät arvosanat 
selvästi heikoimmiksi. Myös työelämän edustajan osallistuminen päätökseen näytön arvosanasta 
tuotti hieman parempia arvosanoja kuin opettajan päättäessä arvosanasta yksin.

Samoin työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanat olivat oppilaitosnäyttöjä parempia, olihan 
niiden arvioinnissa lähes poikkeuksetta mukana työelämän edustaja. Oppilaitosnäytöistä työ-
elämän edustaja taas oli mukana arvioimassa vain vajaata viidesosaa. On kuitenkin vaikea sanoa, 
johtuvatko erot arvosanoissa vain muutoksista arviointikeskustelun kokoonpanossa, vai liittyykö 
asiaan mahdollisesti myös vaativampi näyttöympäristö oppilaitosnäytöissä. Näyttöjen sisällön 
analyysin perusteella työpaikalla järjestettiin suhteellisesti enemmän liian helpoiksi arvioituja 
näyttöjä. Tämä antaa viitteitä eroista myös näyttöympäristön vaativuudessa, joskin näyttöjen 
sisällön kuvausten kirjavan tason vuoksi yksioikoisiin johtopäätöksiin on suhtauduttava varauk-
sella. Lisäksi niin työpaikka- kuin oppilaitosnäytöistä valtaosan arvioitiin vastaavan tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen merkitys  
korostuu alalla

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja pidetään tärkeinä työelämässä pärjäämiselle, sekä kiinteänä 
osana alan työtehtäviä. Esimerkiksi ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot liittyvät 
aina alan töihin, ja ovat siten olennainen osa ammattitaitoa. Itsearviointien perusteella elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöihin on onnistunut järjestäjiltä melko hyvin, ja monet 
painottivat niiden olevan poikkeuksetta mukana arvioinnin kohteissa ja kriteereissä. Näyttösuun-
nitelmien analyysi kuitenkin osoitti, etteivät järjestäjät olleet huomioineet elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen osa-alueita kovinkaan hyvin näyttösuunnitelmissaan, eikä useassa suunnitelmassa 
niitä huomioitu lainkaan. Myös järjestäjien omissa vastauksissa nousi esiin, ettei elinikäisen op-
pimisen avaintaitoja välttämättä huomioida näyttöjen suunnittelussa.

Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin mukaan tieto- ja viestintätekniikan näytöt ovat mitanneet 
elinikäisen oppimisen avaintaitoja lähes yhtä hyvin kuin ammatillista osaamista, mutta avaintai-
tojen osalta arvioissa oli enemmän hajontaa. Osa järjestäjistä pitää niiden arviointia haasteelli-
sena, kun taas toisten mukaan niitä on helppo arvioida erityisesti työpaikalla, jolloin opiskelijan 
työskentelyä näkee pidemmältä ajalta. Tämän perusteella näyttöjä olisikin hyvä saada järjestettyä 
entistä enemmän työelämässä.

Erityisesti opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle elinikäisen oppimisen avaintaitojen hahmottami-
nen ja arviointi erillisenä osaamisalueena näytössä voi olla haastavaa. Kriteerejä pidetään usein 
myös vaikeaselkoisina ja tulkinnanvaraisina. Arviointikriteerien avaaminen ja selkeyttäminen 
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työelämän ja opiskelijoiden ”kielelle” nouseekin tärkeäksi kehittämistarpeeksi, jotta näitä taitoja 
voidaan arvioida luotettavasti.

Kuten muissakin tutkinnoissa, myös tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa elinikäisen op-
pimisen avaintaitojen arviointi näyttää jäävän hieman taka-alalle. Tätä havaintoa tukevat hieman 
muita osaamisalueita heikompi korrelaatio näytön lopulliseen arvosanaan sekä se, että puuttuvia 
arvosanatietoja oli eniten juuri elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Toisaalta niin kiitettävien 
arvosanojen osuuden kuin arvosanojen keskiarvon perusteella elinikäisen oppimisen avaintaidot 
oli parhaiten hallittu osaamisalue. Tätä voi osin selittää sillä, että arvioijalle epäselvissä ja tulkin-
nanvaraisissa tilanteissa arviointi saattaa kallistua herkemmin opiskelijan kannalta edullisempaan 
suuntaan.

Toimielimen sekä näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointisuunnitelmien rooli näyttötoiminnan 
laadunvarmistajana vaihtelee järjestäjittäin

Toimielimen rooli näyttöjen laadun varmistajana vaihtelee paljon koulutuksen järjestäjien välillä, 
ja vain reilulla kolmasosalla järjestäjistä toimielimen toiminta oli itsearviointien perusteella edisty-
neellä tasolla. Hieman yli puolet järjestäjistä arvioi toimielimensä roolin kehittyvälle tasolle, mitä 
voidaan pitää kohtalaisena tuloksena. Arvioinnin perusteella useimmilla toimielimillä on melko 
vakiintuneet käytännöt lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi, mutta opettajan ja opiskelijan 
arjessa toimielin on usein huomaamaton. Osa järjestäjistä pitikin tietoisuuden lisäämistä toimi-
elimen toiminnasta yhtenä kehittämistarpeista. Lisäksi kaivattiin systemaattisuutta näyttö- ja 
arvosanatietojen sekä palautteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laadussa ja rakenteessa oli arvioinnin perusteella 
vaihtelua ja tasoeroja järjestäjien välillä. Arvioinnin mukaan lähes kaikki järjestäjät ovat onnistuneet 
hyvin näyttösuunnitelmien laatimisessa tutkinnon osittain, ja ne myös vastaavat hyvin tutkinnon 
perusteita. Lisäksi näyttösuunnitelmissa on melko hyvin määritelty, ketkä näytön arvioivat ja ne 
mahdollistavat näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen. Sen sijaan yhteisten tutkinnon 
osien huomioiminen näyttösuunnitelmissa osoittautui hyvin vähäiseksi. 

Opiskelijoiden arvioinnin luotettavuuteen 
kiinnitettävä enemmän huomiota

Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa on useita luotettavuu-
teen liittyviä haasteita, jotka liittyvät etenkin arvioijiin, näyttöympäristöön ja näytön sisältöön. 
Järjestäjien mukaan työpaikkaohjaajien arviointiosaamisessa voi olla selvää vaihtelua; osalla 
on aikaisempaa kokemusta ja jopa arviointikoulutusta takana, kun taas osalla aiempi kokemus 
puuttuu ja arviointiosaaminen on siten opettajan perehdytyksen varassa. Luotettavuusongelmia 



82

syntyy varsinkin silloin, kun arvioijat tekevät kokemuksensa ja arviointiosaamisensa mukaisesti 
erilaisia tulkintoja ammattitaitovaatimuksista ja kriteereistä arvioidessaan opiskelijan osaamista.

Arvioinnissa nousi esille, että etenkin työelämän edustajilla on vaikeuksia tulkita tutkinnon 
perusteiden arviointikriteereitä, mutta myös järjestäjät itse pitivät niitä paikoin vaikeaselkoisi-
na. Ongelmaa pyritään paikkaamaan etukäteisperehdytyksellä, jonka onnistumisessa opettajan 
osaamisella ja ehtimisellä on luonnollisesti suuri rooli. Opettajan läsnäolo arviointikeskusteluissa 
kriteerien tulkitsijana ja arvioinnin yhteen vetäjänä onkin luotettavan ja oikeudenmukaisen arvi-
oinnin kannalta olennaista. Samalla se asettaa opettajan kaksoisrooliin, kun arviointikeskustelun 
yhteydessä on arvioitava sekä opiskelijaa että työelämän edustajan arviointiosaamista. Jatkossa 
tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti työpaikkaohjaajien arviointiosaamiseen, kun koulutus on 
osaamisperusteisuuden myötä siirtymässä yhä enemmän työpaikoille.

Arvioinnissa ilmeni hieman kritiikkiä kolmiportaista arviointiasteikkoa kohtaan. Asteikkoa pi-
dettiin liian epätarkkana, toisin sanoen opiskelijat voivat saada saman arvosanan hyvin erilaisesta 
osaamisesta, ja toisaalta kiitettävän tason vaatimukset ovat paikoin vaikeita saavuttaa. Myös ku-
vatessaan opiskelijoidensa keskimääräistä osaamista järjestäjät toivat esille osaamisen vaihtelun, 
jota kolmiportainen asteikko ei välttämättä tavoita, vaan typistää tasoerot ääripäistä keskelle. 
Tämä voi osaltaan selittää ristiriitaa järjestäjien opiskelijoiden osaamisesta tekemien arvioiden ja 
opiskelijoiden todellisuudessa saamien arvosanojen välillä.

Edellä kuvattujen luotettavuusnäkökohtien perusteella on selvää, etteivät ammattiosaamisen 
näytöt pelkästään riitä antamaan täysin luotettavaa kuvaa opiskelijan osaamisesta kansallisessa 
arvioinnissa, vaan tämän lisäksi tarvittaisiin muutakin opiskelijan osaamista kuvaavaa arviointiai-
neistoa. Esimerkiksi opiskelijan osaamisen itsearviointi ja erikseen sovitut yhtenäiset näyttötehtävät 
voisivat tulla kyseeseen. Lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen ja yhteisten tutkinnon osien 
arviointiin tarvitaan omat kansalliset mittarit.

Vaikka ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan oppimistulosten arviointijärjestelmään liittyykin 
luotettavuushaasteita, voidaan sen avulla nostaa esiin näyttöjen järjestämisprosessia, koulutuksen 
järjestäjien ja eri tutkintojen pedagogisia käytänteitä sekä toimintaa koskevia vahvuuksia ja kehit-
tämiskohteita. Monipuolinen arviointiaineisto vahvistaa arvioinnin luotettavuutta kuten myös 
sen kehittävää luonnetta. Opiskelijan luotettavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi 
tulisi erityistä huomiota kiinnittää sekä opettajien että työpaikkaohjaajien arviointiosaamiseen 
ja etenkin kriteeriperusteisen arvioinnin hallintaan. Jatkossa myös näytön kuvauksen laatuun 
olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota, sillä näyttötodistus antaa parhaimmillaan työnantajalle 
rekrytointitilanteessa luotettavan kuvan opiskelijan osaamisesta ja siitä, millaisissa työpaikoissa 
ja työtehtävissä opiskelija on opintojensa aikana ollut. Laadukas näyttötodistus voi osaltaan tukea 
myös opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen.
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Näyttöjen kehittämistyö sekä seuranta- ja palautetiedon 
hyödyntäminen vaihtelevaa ja paikoin satunnaista

Itsearviointien perusteella yli puolella järjestäjistä ammattiosaamisen näyttöjen laatuun liittyvät 
prosessit olivat keskimäärin kehittyvällä tasolla, joten yleisesti ottaen toiminta on muotoutu-
massa järjestelmälliseksi. Näyttöjen seuranta ja arviointi sekä kehittäminen erottuivat joukosta 
selkeästi heikoimmin hallituiksi toiminnoiksi, joissa yhteensä vain muutama järjestäjä sijoittui 
edistyneelle tasolle. Näihin toimintoihin olisi syytä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota sekä 
ennen kaikkea hyödyntää laaja-alaisesti kyseisten toimintojen laatutasoa parantavia toimenpitei-
tä, kuten opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistä, itse- ja vertaisarviointeja sekä 
palautetietojen käyttöä. Jotkut järjestäjät tekevät itse- ja vertaisarviointeja osana laadunhallintaa, 
mutta niidenkin hyödyntämisessä nähtiin tarvetta kehittämiselle. Osa järjestäjistä hyödyntää 
kehittämistyössään kansallisia oppimistulosten arviointeja, mutta niiden tulokset olisi hyvä saada 
käyttöön nopeammin. Ongelmallisena pidettiin myös sitä, ettei näiden tietojen hyödyntämisellä 
ole vaikutusta rahoitukseen.

Noin joka neljäs järjestäjä piti laatutasoaan näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa alkavana, ja osalta 
järjestäjistä näyttääkin puuttuvan systemaattinen palautejärjestelmä. Useat järjestäjät kyllä keräävät 
monipuolisesti palautetta eri osapuolilta, mutta järjestelmällisyys ja vakiintuneet käytännöt keruussa, 
analysoinnissa ja tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat paljon. Palautetta kerätään opiskelijoilta 
tyypillisesti sähköisillä kyselyillä, kun taas työpaikoilta palaute tulee useammin suullisesti työs-
säoppimisen ja näyttöjen yhteydessä. Osalla ongelmana on, ettei kerättyä tietoa analysoida. Yksi 
itsearvioinneissa keskeiseksi noussut kehittämiskohde olikin palautteiden säännönmukaisempi 
kerääminen sekä kerätyn tiedon käsittely ja hyödyntäminen. Jatkossa systemaattinen ja toimiva 
palautejärjestelmä voisi myös tukea koulutuksen järjestäjiä osaamisperusteisen koulutuksen to-
teutumisen seurannassa.
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10 
 Kehittämisehdotukset

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

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät

 ▪ Varmistavat osaamisperusteisuuden toteutumisen koulutuksen järjestämistä koskevissa 
suunnitelmissa ja opiskelijoiden henkilökohtaisissa opiskelusuunnitelmissa.

 ▪ Varmistavat että ammattiosaamisen näytöt vastaavat tutkinnon perusteiden ammatti- 
taitovaatimuksia ja ne toteutetaan laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina.

 ▪ Varmistavat koulutuksen työelämälähtöisyyden toteutumisen lisäämällä työpaikalla 
toteutettavien näyttöjen määrää ja yhteistyötä työelämän kanssa sekä sitouttamalla 
työelämän edustajat oppilaitosnäyttöjen arviointiin.

 ▪ Sisällyttävät näyttöihin ja näyttösuunnitelmiin nykyistä laajemmin ja systemaattisem-
min elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvioinnin sekä selkeyttävät niiden tavoitteita 
ja kriteereitä niin, että työpaikkaohjaajat ja opiskelijat ymmärtävät ne.

 
 ▪ Perehdyttävät työpaikkaohjaajat työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteisiin ja niiden  

arviointiin sekä varmistavat heidän arviointiosaamisensa.

 ▪ Hyödyntävät hyviä käytäntöjä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamisessa ja tarjoavat 
työpaikkaohjaajakoulutusta niin, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja pääsee 
siihen osallistumaan.

 ▪ Varmistavat opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen ja huolehtivat niiden kehittä-
misestä esimerkiksi työelämäjaksojen, täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden 
avulla.

 ▪  Turvaavat opettajille riittävät resurssit työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen ja arvioin-
tiin.



86

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

 ▪ Hyödyntävät arvioinnin tuloksia toimintansa kehittämisessä liittämällä oppimistulos- 
arvioinnin osaksi laatu- ja palautejärjestelmiään.

Opetusviranomaiset

 ▪ Varmistavat että tutkinnon perusteet vastaavat työelämän osaamisvaatimuksia ja ne  
ovat joustavasti muokattavissa työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä paikallisella että 
kansallisella tasolla.

 ▪ Selkeyttävät arviointikriteereitä sekä erityisesti tutkinnon perusteissa määritettyjä elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen sisältöjä ja niiden arviointikriteereitä.

 ▪ Varmistavat että elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat arvioiduksi myös ammat-
tiosaamisen näytöissä.

 ▪  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 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon arviointituloksia ammatti- 
 osaamisen näyttöjen, työssäoppimisen, opiskelijan arvioinnin ja erityisesti tutkinnon 
  perusteiden kehittämisessä.

• Hyödyntävät kansallisten oppimistulosarviointien tuloksia ammatillisen koulutuksen  
 reformin ja osaamisperusteisuuden toimeenpanossa.
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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:
____________________________________________________________________________

I   KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTATIEDOT

I 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.
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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

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Palvelu- 
tehtävissä 
toimiminen 
20 ov

n 704 702 702 702 750
Puuttuvia 47 49 49 49 1
Keskiarvo 2,46 2,55 2,39 2,52 2,55
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,583 ,557 ,593 ,591 ,551

Järjestelmän 
hankinta ja  
käyttöönotto 
10 ov

n 646 647 648 647 709
Puuttuvia 69 68 67 68 6
Keskiarvo 2,48 2,54 2,47 2,50 2,53
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,599 ,563 ,600 ,604 ,585

Ylläpito- 
tehtävissä 
 toimiminen 
20 ov

n 382 383 382 381 403
Puuttuvia 24 23 24 25 3
Keskiarvo 2,40 2,43 2,35 2,56 2,44
Mediaani 3 2 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,680 ,618 ,653 ,603 ,633

Palvelujen 
käyttöönotto ja 
tuki 20 ov

n 385 383 383 382 403
Puuttuvia 21 23 23 24 3
Keskiarvo 2,51 2,54 2,53 2,60 2,60
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,621 ,599 ,634 ,596 ,584

Ohjelmiston  
määrittely ja 
suunnittelu 
20 ov

n 255 255 255 254 292
Puuttuvia 37 37 37 38 0
Keskiarvo 2,33 2,40 2,35 2,52 2,43
Mediaani 2 3 2 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,688 ,673 ,698 ,645 ,663
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Tutkinnon osa
Työ- 

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Ohjelmiston
toteuttaminen 
20 ov

n 236 236 236 237 273
Puuttuvia 37 37 37 36 0
Keskiarvo 2,45 2,51 2,46 2,61 2,55
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,627 ,629 ,654 ,590 ,617

Multimedia- 
tuotanto 10 ov

n 351 352 352 353 384
Puuttuvia 36 35 35 34 3
Keskiarvo 2,25 2,35 2,29 2,39 2,31
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 2 2 3 2
Keskihajonta ,686 ,623 ,677 ,645 ,667

Sähköisten 
asiointi- 
palveluiden 
toteuttaminen 
10 ov

n 220 222 221 218 246
Puuttuvia 26 24 25 28 0
Keskiarvo 2,20 2,25 2,26 2,37 2,30
Mediaani 2 2 2 3 2
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,803 ,771 ,783 ,764 ,777

Palvelin- 
ohjelmistojen 
hallinta ja 
virtualisointi 
10 ov

n 142 142 141 138 156
Puuttuvia 18 18 19 22 4
Keskiarvo 2,15 2,25 2,23 2,46 2,24
Mediaani 2 2 2 3 2
Moodi 2 2 3 3 3
Keskihajonta ,727 ,716 ,743 ,641 ,754

Monikanavajul-
kaisujen toteut-
taminen 10 ov

n 30 30 30 30 30
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,03 2,23 2,07 2,20 2,03
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 2 2 2 2
Keskihajonta ,669 ,568 ,640 ,551 ,669

Tietokantojen 
hallinta 10 ov

n 37 37 37 37 37
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,03 2,08 1,89 2,24 2,03
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 2 2 3 2
Keskihajonta ,763 ,759 ,774 ,760 ,763
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Tutkinnon osa
Työ- 

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Kehitys- 
ympäristön 
käyttö 10 ov

n 96 95 96 96 106
Puuttuvia 10 11 10 10 0
Keskiarvo 2,38 2,47 2,38 2,50 2,45
Mediaani 2 3 2 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,653 ,633 ,684 ,616 ,619

Testaus 10 ov n 5 5 5 5 5
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,548 ,548 ,548 ,548 ,548

Tieto- 
järjestelmien 
hyödyntäminen 
10 ov

n 14 14 14 14 14
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,50 2,64 2,57 2,64 2,57
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,650 ,497 ,514 ,633 ,646

Tietoturvan  
ylläpito 10 ov

n 27 27 27 27 27
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,41 2,30 2,30 2,63 2,33
Mediaani 2 2 2 3 2
Moodi 3 2 2 3 2
Keskihajonta ,636 ,669 ,669 ,565 ,620

Käytön tuen 
prosessien 
vakiointi 10 ov

n 26 26 26 26 26
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,54 2,62 2,58 2,62 2,62
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,647 ,571 ,643 ,571 ,571

Tutkinnon osat 
ammatillisista 
perus- 
tutkinnoista 
10 ov

n 7 7 7 6 7
Puuttuvia 0 0 0 1 0
Keskiarvo 2,14 2,29 2,00 2,17 2,14
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 2,0a 2 2 2
Keskihajonta ,690 ,756 ,577 ,753 ,690
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Tutkinnon osa
Työ- 

prosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

Työn 
perustana 

olevan 
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan 

näytön 
arvosana

Paikallisesti 
tarjottavat 
tutkinnon osat 
10 ov

n 170 170 170 158 171
Puuttuvia 1 1 1 13 0
Keskiarvo 2,48 2,52 2,48 2,56 2,53
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,598 ,608 ,636 ,580 ,587

Muut valinnaiset 
tutkinnon osat 
ammatillisessa 
perus- 
koulutuksessa 
10 ov

n 1 1 1 1 17
Puuttuvia 16 16 16 16 0
Keskiarvo 3,00 3,00 2,00 3,00 2,41
Mediaani 3 3 2 3 2
Moodi 3 3 2 3 2
Keskihajonta     ,507

Yrittäjyys 10 ov n 63 63 63 63 64
Puuttuvia 1 1 1 1 0
Keskiarvo 2,02 2,33 1,90 2,21 2,03
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 3 2 2 2
Keskihajonta ,729 ,696 ,712 ,699 ,689

Ammattitaitoa 
syventävät ja 
laajentavat  
tutkinnon osat

n 17 17 17 17 17
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,35 2,29 2,29 2,47 2,47
Mediaani 2 2 2 3 3
Moodi 3 2 2 3 3
Keskihajonta ,702 ,686 ,686 ,624 ,624
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Liite 4 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov Työpaikka 664 88,7

Oppilaitos 52 6,9
Työpaikka ja oppilaitos 33 4,4
Yhteensä 749 100,0

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Työpaikka 382 53,7
Oppilaitos 293 41,2
Työpaikka ja oppilaitos 36 5,1
Yhteensä 711 100,0

Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov Työpaikka 244 60,1
Oppilaitos 132 32,5
Työpaikka ja oppilaitos 30 7,4
Yhteensä 406 100,0

Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Työpaikka 311 77,0
Oppilaitos 79 19,6
Työpaikka ja oppilaitos 14 3,5
Yhteensä 404 100,0

Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov Työpaikka 144 49,3
Oppilaitos 142 48,6
Työpaikka ja oppilaitos 6 2,1
Yhteensä 292 100,0

Ohjelmiston toteuttaminen 20 ov Työpaikka 159 58,2
Oppilaitos 109 39,9
Työpaikka ja oppilaitos 5 1,8
Yhteensä 273 100,0

Multimediatuotanto 10 ov Työpaikka 84 21,7
Oppilaitos 301 77,8
Työpaikka ja oppilaitos 2 ,5
Yhteensä 387 100,0

Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 10 ov Työpaikka 63 25,6
Oppilaitos 182 74,0
Työpaikka ja oppilaitos 1 ,4
Yhteensä 246 100,0

Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 10 ov Työpaikka 10 6,3
Oppilaitos 143 89,4
Työpaikka ja oppilaitos 7 4,4
Yhteensä 160 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 10 ov Työpaikka 3 10,0

Oppilaitos 27 90,0
Yhteensä 30 100,0

Tietokantojen hallinta 10 ov Työpaikka 15 40,5
Oppilaitos 22 59,5
Yhteensä 37 100,0

Kehitysympäristön käyttö 10 ov Työpaikka 28 26,4
Oppilaitos 78 73,6
Yhteensä 106 100,0

Testaus 10 ov Oppilaitos 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Tietojärjestelmien hyödyntäminen 10 ov Työpaikka 11 78,6
Oppilaitos 3 21,4
Yhteensä 14 100,0

Tietoturvan ylläpito 10 ov Työpaikka 26 96,3
Oppilaitos 1 3,7
Yhteensä 27 100,0

Käytön tuen prosessien vakiointi 10 ov Työpaikka 23 88,5
Oppilaitos 3 11,5
Yhteensä 26 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 ov Oppilaitos 7 100,0
Yhteensä 7 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Työpaikka 66 38,6
Oppilaitos 103 60,2
Työpaikka ja oppilaitos 2 1,2
Yhteensä 171 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa 10 ov

Työpaikka 1 5,9
Oppilaitos 16 94,1
Yhteensä 17 100,0

Yrittäjyys 10 ov Työpaikka 9 14,1
Oppilaitos 53 82,8
Työpaikka ja oppilaitos 2 3,1
Yhteensä 64 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Työpaikka 2 11,8
Oppilaitos 15 88,2
Yhteensä 17 100,0
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Liite 5 Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov Opiskelija ja opettaja 42 5,7

Opiskelija ja työelämän edustaja 19 2,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 670 90,4
Opettaja ja työelämän edustaja 4 ,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 6 ,8
Yhteensä 741 100,0

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Opiskelija ja opettaja 195 27,7
Opiskelija ja työelämän edustaja 14 2,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 427 60,7
Opettaja ja työelämän edustaja 41 5,8
Arviointikeskustelua ei pidetty 26 3,7
Yhteensä 703 100,0

Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov Opiskelija ja opettaja 124 30,6
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 ,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 274 67,7
Opettaja ja työelämän edustaja 3 ,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,2
Yhteensä 405 100,0

Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Opiskelija ja opettaja 81 20,0
Opiskelija ja työelämän edustaja 5 1,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 311 76,6
Opettaja ja työelämän edustaja 7 1,7
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 ,5
Yhteensä 406 100,0

Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov Opiskelija ja opettaja 116 39,9
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 ,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 172 59,1
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,3
Yhteensä 291 100,0

Ohjelmiston toteuttaminen 20 ov Opiskelija ja opettaja 84 30,9
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 187 68,8
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,4
Yhteensä 272 100,0

Multimediatuotanto 10 ov Opiskelija ja opettaja 223 60,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 ,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 128 34,9
Arviointikeskustelua ei pidetty 14 3,8
Yhteensä 367 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 
10 ov

Opiskelija ja opettaja 177 76,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 49 21,2
Arviointikeskustelua ei pidetty 5 2,2
Yhteensä 231 100,0

Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 
10 ov

Opiskelija ja opettaja 128 80,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 32 20,0
Yhteensä 160 100,0

Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 28 93,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 6,7
Yhteensä 30 100,0

Tietokantojen hallinta 10 ov Opiskelija ja opettaja 20 54,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 2,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 16 43,2
Yhteensä 37 100,0

Kehitysympäristön käyttö 10 ov Opiskelija ja opettaja 92 86,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 14 13,2
Yhteensä 106 100,0

Testaus 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Tietojärjestelmien hyödyntäminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 4 28,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 9 64,3
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 7,1
Yhteensä 14 100,0

Tietoturvan ylläpito 10 ov Opiskelija ja opettaja 2 7,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 25 92,6
Yhteensä 27 100,0

Käytön tuen prosessien vakiointi 10 ov Opiskelija ja opettaja 4 16,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 21 84,0
Yhteensä 25 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 
10 ov

Opiskelija ja opettaja 7 100,0
Yhteensä 7 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opiskelija ja opettaja 74 45,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 4 2,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 80 48,8
Opettaja ja työelämän edustaja 5 3,0
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,6
Yhteensä 164 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 10 ov

Opiskelija ja opettaja 16 94,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 1 5,9
Yhteensä 17 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opiskelija ja opettaja 50 79,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 11 17,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 3,2
Yhteensä 63 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 
tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 13 76,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4 23,5
Yhteensä 17 100,0
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Liite 6  Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet 

Tutkinnon osa Arvosanasta päättäneet n %
Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov Opettaja 348 47,6

Työelämän edustaja 32 4,4
Opettaja ja työelämän edustaja 351 48,0
Yhteensä 731 100,0

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Opettaja 484 68,1
Työelämän edustaja 15 2,1
Opettaja ja työelämän edustaja 212 29,8
Yhteensä 711 100,0

Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov Opettaja 284 70,1
Työelämän edustaja 10 2,5
Opettaja ja työelämän edustaja 111 27,4
Yhteensä 405 100,0

Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Opettaja 223 54,9
Työelämän edustaja 10 2,5
Opettaja ja työelämän edustaja 173 42,6
Yhteensä 406 100,0

Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov Opettaja 215 74,1
Työelämän edustaja 17 5,9
Opettaja ja työelämän edustaja 58 20,0
Yhteensä 290 100,0

Ohjelmiston toteuttaminen 20 ov Opettaja 187 68,5
Työelämän edustaja 13 4,8
Opettaja ja työelämän edustaja 73 26,7
Yhteensä 273 100,0

Multimediatuotanto 10 ov Opettaja 296 77,5
Työelämän edustaja 2 ,5
Opettaja ja työelämän edustaja 84 22,0
Yhteensä 382 100,0

Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 10 ov Opettaja 218 88,6
Työelämän edustaja 7 2,8
Opettaja ja työelämän edustaja 21 8,5
Yhteensä 246 100,0

Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 10 ov Opettaja 134 83,8
Opettaja ja työelämän edustaja 26 16,3
Yhteensä 160 100,0

Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 10 ov Opettaja 28 93,3
Opettaja ja työelämän edustaja 2 6,7
Yhteensä 30 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päättäneet n %
Tietokantojen hallinta 10 ov Opettaja 35 94,6

Opettaja ja työelämän edustaja 2 5,4
Yhteensä 37 100,0

Kehitysympäristön käyttö 10 ov Opettaja 98 92,5
Työelämän edustaja 1 ,9
Opettaja ja työelämän edustaja 7 6,6
Yhteensä 106 100,0

Testaus 10 ov Opettaja 5 100,0
Yhteensä 5 100,0

Tietojärjestelmien hyödyntäminen 10 ov Opettaja 8 57,1
Opettaja ja työelämän edustaja 6 42,9
Yhteensä 14 100,0

Tietoturvan ylläpito 10 ov Opettaja 26 96,3
Työelämän edustaja 1 3,7
Yhteensä 27 100,0

Käytön tuen prosessien vakiointi 10 ov Opettaja 24 92,3
Opettaja ja työelämän edustaja 2 7,7
Yhteensä 26 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 ov Opettaja 7 100,0
Yhteensä 7 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opettaja 125 73,5
Opettaja ja työelämän edustaja 45 26,5
Yhteensä 170 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa perus- 
koulutuksessa 10 ov

Opettaja 16 94,1
Opettaja ja työelämän edustaja 1 5,9
Yhteensä 17 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opettaja 53 84,1
Opettaja ja työelämän edustaja 10 15,9
Yhteensä 63 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Opettaja 17 100,0
Yhteensä 17 100,0
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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.

ISSN-L 2342-4176
ISBN 978-952-206-361-8 (nid.)
ISBN 978-952-206-362-5 (pdf)

27:2016
A

m
m

atillinen osaam
inen tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa

Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus 
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A)
00101 HELSINKI

Sähköposti: kirjaamo@karvi.fi 
Puhelinvaihde: 029 533 5500 
Faksi: 029 533 5501

www.karvi.fi

Raportissa kuvataan tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinnon opiskelijoiden ammatillista 
osaamista ja ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamista. Arviointi perustuu pääosin 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja 
niiden tarkasteluun taustamuuttujittain. Arvo-
sanojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty 
muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestä-
jien itsearviointeja. Arviointitietoa on koottu 
kolmen vuoden ajalta vuonna 2012 aloittanei-
den opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöis-
tä. 
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