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Tiivistelmä

Kilpeläinen, P. 2016. Ammatillinen osaaminen tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa. Helsinki: 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa. Arvioin-
tiaineisto on koottu ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä 
aineistosta. Tulokset kuvaavat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen järjestä-
miseen liittyvää toimintaa. Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2012 tekstiili- ja vaatetusalan 
perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä 
koulutusta järjestäviin yksiköihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlu-
kukauden 2015 loppuun saakka. Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä kuvaavia 
määrällisiä tietoja täydennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla. Lisäksi analysoitiin 
ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymät näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset.

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

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 19). Aineisto kattoi 310 opiske-
lijaa ja 1 498 ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi kohdistui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto 
kattoi 242 erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöä. Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 17 
koulutuksen järjestäjältä ja näytön kuvauksia 1 446. Itsearviointiaineiston toimitti 19 järjestäjää.

Puolet (50 %) opiskelijoista sai näytön lopulliseksi arvosanaksi kiitettävän, 42 % hyvän ja 8 % 
tyydyttävän arvosanan. Kaiken kaikkiaan kiitettävien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli 
noin puolet, hyvien arvosanojen osuus 41 % ja tyydyttävien arvosanojen osuus noin 9 %. Opiske-
lijoiden yleisin arvosana kaikissa arvioinnin kohteissa oli kiitettävä ja osaamisessa ei ollut suuria 
eroja arviointikohteiden välillä. Naisten arvosanat olivat kaikissa arvioinnin kohteissa hieman 
parempia kuin miesten, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Arvosanoissa oli eroja 
koulutuksen järjestäjien välillä.

Erityisopiskelijoiden arvosanoissa on vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä arvosanoja 
kuin muilla opiskelijoilla. Lähes kaikki (96 %) erityisopiskelijat suoriutuivat näytöistä ilman mu-
kautettuja tavoitteita. Erityisopiskelijoiden ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanoista 
45 prosenttia oli hyviä, 24 % kiitettäviä ja 31 % tyydyttäviä.



4

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa kohtalaisesti. 
Enemmistö (66 %) näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja työelämän edustaja oli mukana 38 
prosentissa näyttöjen arvioinnista. Vajaa kolmannes (31 %) näytöistä järjestettiin työpaikalla. 
Koulutuksen järjestäjien itsearviointien mukaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimis-
paikkoja on tekstiili- ja vaatetusalalla melko hyvin saatavilla. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaik-
kojen saatavuus arvioitiin kohtalaisen hyväksi. Näyttöpaikkojen saatavuudessa oli jonkin verran 
järjestäjäkohtaista vaihtelua.

Pedagogisilla toiminnoilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oppimistulok-
siin. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ovat riippuvaisia arvioijista. Arviointi nosti siten 
esiin osaamisvaatimusten ja arviointikriteereiden tulkintaan liittyvät haasteet ja näihin liittyvänä 
erityisesti työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen kehittämistarpeet. Myös koulutuksen työelä-
mälähtöisyydessä sekä järjestäjien kokoamien seuranta- ja palautetiedon systemaattisuudessa ja 
etenkin sen hyödyntämisessä havaittiin kehittämistarpeita. Arviointi nosti esiin sekä tekstiili- ja 
vaatetusalan perustutkintokoulutusta tarjoavien koulutuksen järjestäjien että opetushallinnon 
kehittämisen tarpeita.
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Sammandrag

Kilpeläinen, P. 2016. Yrkeskunnandet i grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen. 
Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen inom textil och beklädnadsbranschen. 
Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material som beskri-
ver hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven och om  
verksamheten kring yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande som inledde sina 
studier för grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen genom grundläggande yrkesut-
bildning hösten 2012 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Data för utvärderingen sam-
lades 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 yrkesprovs- 
beskrivningar som hade godkänts av organet för yrkesproven.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov, och fokuserade således på  
yrkeskunnandet. Inlärningsresultaten utvärderades på grundval av de krav på yrkesskicklighet 
och de bedömningskriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildnin-
gen. I yrkesproven bedöms kunnandet på basis av behärskandet av arbetsprocessen, arbets- 
metoderna, -redskapen och materialet samt den kunskap som ligger till grund för arbetet och på 
basis av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör således den centrala 
utgångspunkten för utvärderingen.

Utvärderingsdata samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 19). Materialet omfattade 310 
studerande och 1 498 yrkesprov. Utvärderingen omfattade också de specialstuderande. I materia-
let ingick uppgifter om 242 specialstuderandes yrkesprov. I materialet ingick yrkesprovsplaner 
utarbetade av 17 utbildningsanordnare och 1 466 yrkesprovsbeskrivningar. Totalt 19 anordnare 
skickade in självvärderingsmaterialet.

Hälften (50 %) av de studerande fick det slutliga vitsordet berömliga för yrkesprovet, 42 % goda 
och 8 % nöjaktiga. Sammantaget var cirka hälften av vitsorden berömliga, 41 % goda och cirka 
9 % nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord i alla föremål för bedömning var berömliga, och 
det fanns inga stora skillnader i kunnandet mellan föremålen för bedömning.  Kvinnornas vitsord 
var lite bättre än männens i alla föremål för bedömning, men skillnaderna var inte statistiskt 
signifikanta. Det fanns skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnarna.

De specialstuderande hade färre berömliga och fler nöjaktiga vitsord än de övriga studerande. 
Nästan alla (96 %) specialstuderande klarade av yrkesproven utan anpassade mål. Av de vitsord 
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som specialstuderande fick för yrkesprov som genomfördes utan anpassning var 45 % goda, 24 % 
berömliga och 31 % nöjaktiga.

Arbetslivsorienteringen i utbildningen genomförs rätt så väl i utbildningen inom textil- och  
beklädnadsbranschen. Majoriteten (66 %) av yrkesproven genomfördes i läroanstalter, och i 38 % av 
bedömningarna av yrkesproven deltog en representant för arbetslivet. En knapp tredjedel (31 %) av 
yrkesproven ordnades på en arbetsplats. Enligt utbildningsanordnarnas självvärderingar finns det 
inom textil- och beklädnadsbranschen en relativt god tillgång på platser där inlärning i arbetet kan 
genomföras i enlighet med målen för examen. De ansåg att också tillgången på yrkesprovsplatser 
som är lämpliga med tanke på målen är relativt god. I fråga om tillgången på yrkesprovsplatser 
fanns det en aning variation mellan anordnarna.

Det noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska aktiviteter och inlärnings-
resultat. Vitsorden för yrkesproven påverkas av vem som bedömer prestationerna. Utvärderingen 
visade således att det finns utmaningar i fråga om hur kraven på kunnande och bedömningskrite-
rierna tolkas, och i anknytning till detta visade utvärderingen att särskilt arbetsplatshandledarnas 
bedömningskompetens behöver utvecklas. Det konstaterades också utvecklingsbehov i fråga 
om arbetslivsorienteringen och i fråga om hur systematiska utbildningsanordnarnas insamlade 
uppföljnings- och responsdata är och i synnerhet i hur dessa data utnyttjas. Utvärderingen visa-
de på utvecklingsbehov hos utbildningsanordnarna som erbjuder utbildning för grundexamen i 
textil- och beklädnadsbranschen och även inom utbildningsförvaltningen.
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Abstract

Kilpeläinen, P. 2016. Vocational competence in the Vocational Qualification in Textiles and Clothing 
Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre

The assessment focuses on vocational competence in the Vocational Qualification in Textiles 
and Clothing. The assessment data was obtained from vocational skills demonstrations and  
supplementary data describing the arrangement of such demonstrations. The results describe 
grades awarded for vocational skills demonstrations and activities relating to the arrangement 
of skill demonstrations. The assessment focused on all students who began studying towards 
a Vocational Qualification in Textiles and Clothing in vocational upper secondary education 
and training (VET) in autumn 2012 and on all units providing such VET programmes. The  
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 the arrangement of vocational 
skills demonstrations were supplemented with self-assessments from VET providers. In addition, 
the assessment involved analysing the vocational skills demonstration plans and the descriptions 
of skills demonstrations approved by the institutional bodies responsible for the demonstrations.

The 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 the assessment criteria specified for the programme in the Qualification  
Requirements. In the 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.

The assessment material was collected from all training providers (19). The data covered 310 
students and 1,498 skills demonstrations. The assessment also focused on special needs students. 
The data covered 242 skills demonstrations performed by special needs students. It included skills 
demonstration plans from 17 VET providers and 1,446 descriptions of skills demonstrations. Self-
assessment data was submitted by 19 providers.

Half of the students (50%) received a grade of “very good” for their final demonstration grade, 
42% a grade of “good”, and 8% a grade of “satisfactory”. In total, the share of very good grades 
was approximately half, the share of good grades was 41 %, and the share of satisfactory grades 
was 9%. The most common grade awarded to students in every skill assessment area was “very 
good”, and there were no great differences in competence between the assessment areas.  In 
every assessment area, the grades of female students were slightly better than the grades of male  
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students, but the differences were not statistically significant. Differences were found in the grades 
awarded between VET providers.

Special needs students had fewer very good and more satisfactory grades than other students. 
Almost all special needs students (96%) managed to complete the demonstrations without  
modified learning outcomes. Of those special needs students who completed their demonstrations 
without modified learning outcomes, 45% attained a grade of “good”, 24% a grade of “very good”, 
and 31% a grade of “satisfactory”.

The education and training programmes leading to a Vocational Qualification in Textiles and 
Clothing display a reasonable level of working life relevance. Most (66%) of the vocational 
skills demonstrations were arranged at vocational institutions, and a working life representative  
participated in 38% of the demonstration assessments. Under a third (31%) of the demonstrations 
were arranged at workplaces. 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 Textiles and 
Clothing field. The availability of workplaces matching the requirements in which demonstrations 
could be organised was evaluated as relatively good. Differences between individual VET providers 
were found in the availability of places for vocational skills demonstrations.

Pedagogical activities were not found to show a statistically significant correlation with the  
learning outcomes. The grades awarded in vocational skills demonstrations depend on the  
assessors. The assessment thus highlighted the challenges in interpreting competence requirements 
and assessment criteria, and especially, in relation to this, the need to develop the assessment 
skills of workplace instructors. Further development needs were also identified in the working life  
relevance of the education as well as in the systematic approach and especially the utilisation of the 
monitoring and feedback data collected by education providers. The assessment highlighted the 
development needs of VET providers that provide upper secondary VET in Textiles and Clothing 
on the one hand, and educational administration on the other.
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1 
 Johdanto

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2012–2015. Arviointi 
perustui opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuksen 
arviointisuunnitelma vuosille 2012–2015) sekä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perus-
teissa määritettyihin tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Tekstiili- ja 
vaatetusalan perustutkinto 2009).

Arvioinnissa analysoitiin sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa 
määritetyt ammattitaitovaatimukset ja miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen 
näyttötoiminnan laatua. Tieto oppimistuloksista on koottu ammattiosaamisen näytöistä1. Arviointi 
kohdistui siten koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja 
arvioimiin työtilanteisiin ja työprosesseihin ja opiskelijan ammatilliseen osaamiseen.

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

Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet2 ovat tutkinnon perusteiden mukaan 
 ▪  työprosessin
 ▪  työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin
 ▪  työn perustana olevan tiedon ja
 ▪  elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta.

Opiskelijan osaamista arvioidaan asteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Ammattiosaa-
misen näyttöjen arvosanoista päättävät toimielimen hyväksymät opettajat ja työelämän edustajat 
yhdessä tai erikseen. Lainsäädännön (A 603/2005, 11 §) avulla on myös varmistettu arvioijien 
osaamisen riittävyys. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat tallennetaan tutkinnon osittain ja 
arviointikohteittain.

Arvioinnissa olivat mukana kaikki koulutuksen järjestäjät, jotka järjestivät tekstiili- ja vaatetusalan 
perustutkintoon johtavaa koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2012–2015. Arvi-
oinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon 

1 Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös käsitettä näyttö.
2 Raportissa käytetään arvioinnin kohteesta myös käsitettä osaamisalue.
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johtavan koulutuksen ammatillisena peruskoulutuksena syksyllä 2012. Arviointitietoa koottiin 
kolmen vuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista sekä 
täydentävästä aineistosta, 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 järjestäjän toteuttamista ammattiosaamisen 
näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi sekä 
koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia 
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin.

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Tulososioissa 
kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat sekä niiden toteuttamis- ja arviointitavat, kou-
lutuksen järjestäjien itsearvioinnin tulokset sekä näyttöjen ja näyttösuunnitelmien analysointitu-
lokset. Raportin lopussa 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), arviointiasiantun-
tijat Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen) sekä arviointisuunnittelija 
Johanna Holopainen (1/2016 alkaen) ja assistentti Ritva Saurio.

Arviointiryhmään kutsuttiin alan asiantuntijoina lehtori Marja-Leena Koskinen Tampereen seu-
dun ammattiopisto Tredusta ja koulutuspäällikkö Sari Karjalainen Stadin ammattiopistosta. He 
osallistuivat arvioinnin suunnitteluun, analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset 
sekä osallistuivat arvioinnin tulosten tulkintaan. Koulutuksen järjestäjät nimesivät arvioinnin 
yhdyshenkilöt, jotka kokosivat arviointitiedot ja toimittivat ne Kansalliseen koulutuksen arvi-
ointikeskukseen. Järjestäjät vastasivat myös omien tietojensa luotettavuudesta. 

2.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 1 kuvataan tekstiili- ja vaatetusalan oppimistulosten arvioinnin rakenne, prosessi, arvi-
ointiaineistot ja aikataulu.

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 19) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

NÄYTTÖSUUNNITELMIEN 
ANALYSOINTI (n = 17) 

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän 
palaute 

2012–2015 2015 2016 

ARVIOINTIAINEISTO 
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 

NÄYTTÖJEN KUVAUSTEN 
ANALYSOINTI (n = 1 446) 

ARVOSANATIEDOT 
AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISTÄ 
• Arvosanat (n = 1 498) 
• Opiskelijat (n = 310) 
• Erityisopiskelijoiden näytöt 

(n = 242) 
• Koulutuksen järjestäjät (n = 19) 

KUVIO 1. Tekstiili- ja vaatetusalan 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 tekstiili- ja vaatetusalan 
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 numeeriseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustu-
vasta 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 Arviointiaineisto

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 
1. Arvioinnissa oli mukana 19 koulutuksen järjestäjää ja 310 opiskelijaa. Yksi järjestäjistä oli eri-
tyisoppilaitos ja yhden järjestäjän opetuskieli oli ruotsi. Arviointiaineistossa oli 242 erityisopis-
kelijan näyttöä, 19 koulutuksen järjestäjän itsearviointia, 17 järjestäjän näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointisuunnitelmaa sekä 1 446 näytön kuvausta.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 19
Opiskelijat 310
Ammattiosaamisen näytöt 1 498
Erityisopiskelijoiden näytöt 242
Itsearvioinnit 19
Näyttösuunnitelmat 17
Näytön kuvaukset 1 446

2.4 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden tausta-
tiedoista sekä näyttötoiminnan laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanat esitetään 
koko tutkinnon tasolla sekä tutkinnon osittain ja arvioinnin kohteittain. Lisäksi arvosanoja tar-
kastellaan taustamuuttujien, kuten sukupuolen, koulutuksen järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja 
näytön arvioijan mukaan. Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen 
suorituspaikat sekä arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. Muiden kuin eri-
tyisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 3. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset 
raportoidaan luvussa 4.

Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa käytetään frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keski-
arvo-, moodi-, mediaani- ja hajontalukuja. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon osittain ja 
arvioinnin kohteittain. Arvosanojen eroja erilaisten taustamuuttujien, kuten esimerkiksi suku-
puolen 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 korrelaatiolla. 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 
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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.

Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli sel-
vittää, miten yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden tavoitteita ja 
ammattitaitovaatimuksia. Arviointiin laadittiin kolmiportainen asteikko ja kriteerit: 1 = helpompi 
kuin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia, 3 = vaikeampi kuin 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. Näyttösuunnitelmassa arvioitiin muun muassa ammattiosaamisen näyttö-
jen järjestämisen työelämälähtöisyyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia näyttöihin. Näyttösuunnitelmien analysoinnin 
tulokset esitetään luvussa 6. Arviointilomake ja kriteerit ovat liitteenä 2.

Itsearviointiraportit analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. Järjestäjien kuvaus-
ten 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 niiden oppimistu-
loksia 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

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana keski-
määrin viisi ammattiosaamisen näyttöä. Kaiken kaikkiaan opiskelijat suorittivat yhteensä 1 498 
ammattiosaamisen näyttöä 22 eri tutkinnon osassa (taulukko 2). Eniten näyttöjä (57 % kaikista 
näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen, ompelun 
perusosaaminen, ammatillinen projektityö ja vaateompelu ja asiakaspalvelu. Näytöt ajoittuivat 
pääosin toiseen lukuvuoteen, sillä 40 prosenttia näytöistä suoritettiin toisena lukuvuonna, 27 
prosenttia ensimmäisenä ja noin kolmannes kolmantena lukuvuonna.

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

Tutkinnon osa Laajuus (ov) n %
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 257 17,2
Ompelun perusosaaminen 10 210 14,0
Ammatillinen projektityö  10 196 13,1
Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 190 12,7
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 134 8,9
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 10 127 8,5
Muotoilu ja valmistus 10 94 6,3
Kaavoitus ja sarjonta 10 89 5,9
Myyntityö 10 56 3,7
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat  0–10 31 2,1
Modistityö ja asiakaspalvelu 30 19 1,3
Sisustustekstiilien valmistus 15 17 1,1
Modistityön perusosaaminen 10 17 1,1
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Tutkinnon osa Laajuus (ov) n %
Vaatturityö ja asiakaspalvelu 30 15 1,0
Verhojen valmistus ja asennus 20 9 ,6
Modistin projektityö 10 8 ,5
Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu 15 5 ,3
Tutkinnon osa muusta koulutusohjelmasta 10 5 ,3
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista  10 5 ,3
Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa  10 8 ,5
Yrittäjyys     10 5 ,3
Myymälätoiminnot 10 1 ,1
Yhteensä  1 498 100,0

3.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Puolet (50 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 42 prosenttia hyvän 
ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 2). Yleisin arvosana kaikissa arvioinnin kohteissa 
oli kiitettävä, jonka osuus vaihteli arviointikohteittain 45 prosentista 57 prosenttiin. Opiskelijat 
saivat eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jossa kiitettävien arvosa-
nojen osuus oli 57 prosenttia. Myös työprosessin sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnassa kiitettävien arvosanojen osuus oli lähes puolet. 

Tyydyttäviä arvosanoja oli eniten työn perustana olevan tiedon ja työprosessin hallinnassa. Tyy-
dyttävien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteesta riippuen 7 prosentista 11 prosenttiin.
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KUVIO 2. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma
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Tunnuslukujen4 tarkastelu osoittaa, että yleisin arvosana kaikissa osaamisalueissa on kiitettävä 
(taulukko 3). Keskiarvot eri osaamisalueissa ovat 2,3 ja 2,5 välillä. Tutkinnon osien näyttöjen arvo-
sanojen keskiarvo oli 2,4. Työprosessin sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan 
arvosanat olivat lähes samaa tasoa. Puuttuvien arvosanojen määrä vaihteli arviointikohteesta 
riippuen 6:sta 61:een ollen yleisintä elinikäisen oppimisen avaintaidoissa.

TAULUKKO 3. 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 1 449 1 450 1 444 1 437 1 492
Keskiarvo 2,37 2,40 2,34 2,50 2,43
Mediaani 2 2 2 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta 0,670 0,645 0,668 0,617 0,629
Puuttuvia tietoja 49 48 54 61 6

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

 
Liitteessä 3 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Erityisen hyviä arvo-
sanoja (keskiarvo 2,66–2,84) opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: modistityö ja asiakas-
palvelu, modistityön perusosaaminen sekä myyntityö. Vastaavasti hieman heikompia arvosanoja 
(keskiarvo 2,29–2,31) opiskelijat saivat kaavoitus ja sarjonta, sisustustekstiilien valmistus sekä 
tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen – tutkinnon osissa.

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

Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen (n = 257) (10 ov)
Ompelun perusosaaminen (n = 210) (10 ov)
Ammatillinen projektityö (n = 196) (10 ov)
Vaateompelu ja asiakaspalvelu (n = 190) (30 ov)

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

Enemmistö (88 %) opiskelijoista sai tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen -tutkinnon osassa 
näytön arvosanaksi vähintään hyvän ja noin joka kymmenes tyydyttävän (kuvio 3). Lukuun 
ottamatta elinikäisen oppimisen avaintaitoja, yleisin arvosana muissa arvioinnin kohteissa oli 
hyvä, jonka osuus vaihteli osaamisalueittain 38 prosentista 49 prosenttiin. Kiitettäviä arvosanoja 
opiskelijat saivat eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jossa kiitettävien arvosanojen osuus 
oli 55 prosenttia. Kiitettävien arvosanojen määrä vaihteli 39 prosentista 55 prosenttiin. Vastaavasti 
tyydyttävien arvosanojen osuus vaihteli 7 prosentista 17 prosenttiin, ollen yleisintä työprosessin 
hallinnassa.
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KUVIO 3. Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) 
arviointikohteittain

Ompelun perusosaaminen (10 ov)

Ompelun perusosaaminen -tutkinnon osassa yleisin arvosana oli kiitettävä, jonka osuus vaihteli 
osaamisalueittain 47 prosentista 50 prosenttiin (kuvio 4). Tutkinnon osan näytön arvosanaksi 
opiskelijat saivat lähes yhtä usein joko hyvän tai kiitettävän. Tyydyttävän arvosanan sai 7 prosenttia 
opiskelijoista. Kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoista. 
Tyydyttäviä arvosanoja opiskelijat saivat eniten ja lähes yhtä paljon työn perustana olevan tiedon 
ja työprosessin hallinnasta.
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KUVIO 4. Ompelun perusosaaminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi- 
kohteittain

Ammatillinen projektityö (10 ov)

Tässä tutkinnon osassa opiskelijat saivat yhtä osaamisaluetta lukuun ottamatta useimmiten kii-
tettävän arvosanan, jonka osuus enimmillään oli 57 prosenttia (kuvio 5). Yli puolet opiskelijoista 
sai tutkinnon osan arvosanaksi kiitettävän, 43 prosenttia hyvän ja 7 prosenttia tyydyttävän. Tyy-
dyttävien arvosanojen osuus vaihteli 5 prosentista 9 prosenttiin, ollen yleisintä työprosessin ja 
työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa.
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KUVIO 5. Ammatillinen projektityö -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi- 
kohteittain
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Vaateompelu ja asiakaspalvelu (30 ov)

Opiskelijat saivat tässä tutkinnon osassa lähes yhtä paljon hyviä ja kiitettäviä arvosanoja (kuvio 
6). Lähes kaikki opiskelijat (94 %) saivat näytön arvosanaksi vähintään hyvän. Tyydyttävien 
arvosanojen osuus oli enimmillään 9 prosenttia. Kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat eniten 
elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta, 
joissa kiitettävien arvosanojen osuus oli noin puolet. Eniten tyydyttäviä arvosanoja opiskelijat 
saivat työprosessin hallinnasta.
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KUVIO 6. Vaateompelu ja asiakaspalvelu -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain
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3.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot  
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien välisiä eroja ammattiosaamisen näyttöjen ar-
vosanoissa. Aluksi tarkastellaan tutkinnon osien näytön 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 näyttö-
jen arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 2,10 ja 2,79 välillä, joten ääripäiden ero oli 0,69 arvosanaa. 
Heikoimpaan neljännekseen (ryhmä 1) kuuluvien järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvo 
oli 2,20, keskitasoisten (ryhmät 2 ja 3) järjestäjien 2,34 ja 2,47 sekä parhaimpaan neljännekseen 
(ryhmä 4) kuuluvien järjestäjien 2,70. Heikoimpaan ja parhaimpaan neljännekseen kuuluvien 
järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli puoli arvosanaa5.

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Koulutuksen järjestäjä

A
  r  
v
o
s
a
n
o
j
e
n

k
e
s
k
i
a
r
v
o

Ryhmä 1 (n = 4) Ryhmä 2 (n = 5) Ryhmä 3 (n = 5)
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Ka. = 2,20 Ka. = 2,34 Ka. = 2,47 Ka. = 2,70

KUVIO 7. Koulutuksen järjestäjät kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keski- 
arvojen mukaisessa järjestyksessä. (Ryhmä 1 = heikoin neljännes, ryhmät 2 ja 3 = keski- 
tasoiset, 4 = paras neljännes)

5 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0.05).
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Kuviossa 8 koulutuksen järjestäjät on asetettu tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen -, ompelun 
perusosaaminen -, ammatillinen projektityö -, sekä vaateompelu ja asiakaspalvelu -tutkinnon osien 
näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen.

Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 16) ar-
vosanojen keskiarvot vaihtelivat 1,67 ja 3,00 välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen 
ero oli reilun arvosanan (1,33).

Ompelun perusosaaminen -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot vaihtelivat koulutuksen 
järjestäjittäin (n = 16) 1,70 ja 2,71 välillä, joten parhaan ja heikoimman järjestäjän välinen ero oli 
noin yhden arvosanan.

Ammatillinen projektityö -tutkinnon osassa heikoimman koulutuksen järjestäjän (n = 18) näyttöjen 
keskiarvo oli 2,0 ja paras 3,0, joten ero näiden järjestäjien välillä oli yhden arvosanan. Yhdeksän 
koulutuksen järjestäjän (9/18) keskiarvot olivat vähintään 2,5.

Vaateompelu ja asiakaspalvelu -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 18) arvosanojen kes-
kiarvot vaihtelivat 2,0 ja 3,0 välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen ero oli arvosanan.
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KUVIO 8. Koulutuksen järjestäjät näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 
tutkinnon osittain
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3.4 Arvosanat sukupuolen ja koulutuksen  
järjestäjän sijainnin mukaan

Tämä luku sisältää näyttöjen arvosanojen keskiarvojen vertailut sukupuolen ja koulutuksen jär-
jestäjän sijainnin mukaan. Vertailussa ovat mukana kaikki kolmen vuoden aikana suoritetut tut-
kinnon osien näytöt. Arvosanoja ei tarkastella opetuskielen mukaan, sillä arvioinnissa oli mukana 
ainoastaan yksi ruotsinkielinen koulutuksen järjestäjä.

Arvosanat sukupuolen mukaan

Valtaosa (94 %) tekstiili- ja vaatetusalan näytöistä oli naisten suorittamia ja 6 prosenttia miesten. 
Naisten arvosanat olivat keskimäärin hieman miehiä parempia kaikissa osaamisalueissa (kuvio 
9), mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Osaamisalueittain tarkasteltuna suurimmat 
erot naisten hyväksi ilmenevät työprosessin hallinnassa. Muissa osaamisalueissa osaaminen oli 
molemmilla sukupuolilla lähes samaa tasoa.

Työprosessin
hallinta

Työmene-
telmien,

-välineiden ja
materiaalin

hallinta

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

 Mies (n = 93) 2,26 2,38 2,31 2,46 2,34
 Nainen (n = 1 399) 2,38 2,40 2,34 2,50 2,43
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KUVIO 9. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osan näytön arvosanan keskiarvo sukupuolen mukaan
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Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestäjien alueelliseen sijaintiin perustuva tulosten vertailu tehtiin AVI-alueiden 
mukaan. Koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Suomessa 6, Länsi- ja Sisä-Suomessa 5, Itä-Suomessa 
3, Lapissa 1, Pohjois-Suomessa 1 ja Lounais-Suomessa 2. Lapin alue yhdistettiin Pohjois-Suomen 
alueeseen vähäisen järjestäjämäärän vuoksi. 

Arvosanojen välillä oli eroja sijainnin mukaan (kuvio 10). Lounais-Suomen ja Itä-Suomen alueella 
toimivien järjestäjien arvosanat olivat keskimäärin muita heikompia lähes kaikissa osaamisalu-
eissa ja myös tutkinnon osan arvosanoissa. Parhaimpia arvosanoja lähes kaikissa osaamisalueissa 
saatiin Pohjois-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen alueella toimivissa yksiköissä. Suurimmat erot 
arvosanoissa näiden ääripäiden välillä ilmenivät erityisesti työmenetelmien, -välineiden ja mate-
riaalin6 sekä työn perustana olevan tiedon hallinnassa ja pienimmät erot elinikäisen oppimisen 
avaintaidoissa.
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Tutkinnon osan näytön arvosana

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Työn perustana olevan tiedon
hallinta

Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalin hallinta

Työprosessin hallinta

Työ-
prosessin
hallinta

mien, -välinei-
den ja mate-
riaalin hallinta

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Työmenetel-
Elinikäisen
oppimisen 
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

 Pohjois-Suomi (n = 62) 2,38 2,51 2,40 2,39 2,48
 Länsi- ja Sisä-Suomi (n = 268) 2,43 2,48 2,34 2,52 2,51
 Itä-Suomi (n = 195) 2,27 2,31 2,29 2,51 2,36
 Lounais-Suomi (n = 194) 2,33 2,28 2,19 2,39 2,36
 Etelä-Suomi (n = 823) 2,37 2,41 2,38 2,53 2,43

arvosana

KUVIO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

6 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0.05).
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3.5 Ammattiosaamisen näyttöjen  
toteuttamis- ja arviointitavat

Tässä luvussa kuvataan tekstiili- ja vaatetusalan ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat, 
integrointi työssäoppimiseen sekä näyttöjen arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet 
kolmen lukuvuoden ajalta. Näytön suorituspaikkoja tarkastellaan myös koulutuksen järjestäjit-
täin ja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Lisäksi arvosanoja vertaillaan myös näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointikäytäntöjen mukaan.

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka ja  
suorittaminen työssäoppimisen aikana 

Suurin osa (66 %) tekstiili- ja vaatetusalan näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja vajaa kolmannes 
työpaikalla (kuvio 11). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista 
näytöistä. Noin kolmannes (33 %) näytöistä suoritettiin työssäoppimisen yhteydessä.

31 %

66 %

3 %

  Työpaikka
  (n = 465)

  Oppilaitos
  (n = 974)

  Työpaikka ja oppilaitos
  (n = 42)

KUVIO 11. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka
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Liitteeseen 4 on koottu näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain. Kuviossa 12 ovat neljän 
yleisimmän tutkinnon osan näyttöpaikat. Kaikissa tutkinnon osissa enemmistö näytöistä oli 
suoritettu oppilaitoksessa. Oppilaitosnäyttöjen osuus vaihteli tutkinnon osittain 61 prosentista 
84 prosenttiin. Eniten työpaikkanäyttöjä oli ompelun perusosaaminen -tutkinnon osassa (39 %), 
ja eniten oppilaitosnäyttöjä oli ammatillinen projektityö -tutkinnon osassa (84 %). Työpaikan ja 
oppilaitoksen yhdistelmänäyttöjä oli eniten tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen -tutkinnon 
osassa (11 %).
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Kuvio 12. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka neljässä yleisimmässä tutkinnon osassa

Taulukossa 4 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen määrää koulutuksen jär-
jestäjittäin. Työpaikkanäyttöjen määrässä oli eroja järjestäjien välillä. Kolmella järjestäjällä (17 %) 
työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli yli 50 prosenttia. Reilulla viidenneksellä järjestäjistä 
30–50 prosenttia näytöistä toteutettiin työpaikalla. Puolella järjestäjistä työpaikkanäyttöjen osuus oli 
10–29 prosenttia. Kahdella koulutuksen järjestäjällä työpaikkanäyttöjen osuus jäi alle 10 prosentin. 

TAULUKKO 4. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjillä

Työpaikkanäyttöjen osuus suoritetuista 
näytöistä

n  
(järjestäjien määrä)

%  
järjestäjistä

Yli 50 % 3 17
30–50 % 4 22
10–29 % 9 50
Alle 10 % 2 11
Yhteensä 18 100
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Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka  
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli melko vähän eroja järjestäjän sijainnin mu-
kaan (kuvio 13). Kaikilla alueilla oppilaitosnäyttöjen osuus oli vähintään 61 prosenttia kaikista 
näytöistä. Työpaikalla suoritettuja näyttöjä oli eniten Pohjois- ja Etelä-Suomen alueella toimivilla 
järjestäjillä, joilla työpaikkanäyttöjen osuus oli noin vajaa 40 prosenttia kaikista näytöistä. Eniten 
oppilaitosnäyttöjä oli Itä- ja Lounais-Suomen alueella toimivilla järjestäjillä, joilla oppilaitosnäyt-
töjen osuus oli 84 ja 73 prosenttia. 
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KUVIO 13. Näyttöpaikkojen jakautuminen prosentteina koulutuksen järjestäjän sijainnin 
mukaan
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Ammattiosaamisen näytön arviointi

Suurin osa (60 %) näytöistä oli opiskelijan ja opettajan yhdessä arvioimia (taulukko 5). Yhteis-
arviointi opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa toteutui 37 prosentissa näytöistä. 
Opiskelijan ja työelämän edustajan yhdessä arvioimia näyttöjä oli prosentin kaikista näytöistä. 
Arviointikeskustelua ei pidetty 12 näytössä.  

TAULUKKO 5. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet

n %
Opiskelija ja opettaja 895 60
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 552 37
Opiskelija ja työelämän edustaja 15 1
Opettaja ja työelämän edustaja 6 0
Arviointikeskustelua ei pidetty 12 1
Yhteensä 1 480 100

Kuviossa 14 ovat neljän yleisimmän tutkinnon osan arviointikeskustelun osapuolet. Kaikissa 
tutkinnon osissa yleisimmin näytön arvioivat opiskelija ja opettaja yhdessä. Eniten opiskelijan, 
opettajan ja työelämän edustajan yhdessä arvioimia näyttöjä oli ompelun perusosaaminen (41 %) 
ja vaateompelu ja asiakaspalvelu -tutkinnon osissa (38 %). Eniten opiskelijan ja opettajan yhdessä 
arvioimia näyttöjä oli ammatillinen projektityö -tutkinnon osassa. Liitteeseen 5 on koottu näyt-
töjen arviointiin osallistuneet tutkinnon osittain.
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Kuvio 14. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet neljässä yleisimmässä tutkinnon 
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Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (74 %) näyttöjen arvosanoista (taulukko 6). Opettaja ja 
työelämän edustaja päättivät yhdessä noin neljänneksestä näyttöjen arvosanoista. Näytöistä 2 % 
oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin. Liitteeseen 6 on koottu näyttöjen 
arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain. 

TAULUKKO 6. Näytön arvosanasta päättäneet

n %
Opettaja 1 064 74
Työelämän edustaja 352 24
Opettaja ja työelämän edustaja 30 2
Yhteensä 1 446 100

Taulukossa 7 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Opettaja, opis-
kelija ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä suurimmasta osasta (86 %) työpaikalla järjestetyistä 
näytöistä. Noin joka kymmenes työpaikkanäyttö arvioitiin yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. 
Valtaosa (85 %) oppilaitosnäytöistä oli opettajan ja opiskelijan yhdessä arvioimia. Työelämä oli 
mukana arvioimassa 13 prosentissa oppilaitosnäytöistä. Työpaikan ja oppilaitoksen yhteisnäytöt 
arvioitiin useimmiten kolmen osapuolen kanssa yhdessä (60 %).

TAULUKKO 7. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan 

Arviointiin osallistuneet Näyttö työpaikalla Näyttö oppi- 
laitoksessa

Näyttö työpaikalla 
ja oppilaitoksessa

n % n % n %
Opiskelija ja opettaja 46 10 822 85 17 40
Opiskelija ja työelämän edustaja 13 3 2 0 0 0
Opettaja, opettaja ja työelämän edustaja 400 86 127 13 25 60
Opettaja ja työelämän edustaja 4 1 2 0 0 0
Arviointikeskustelua ei pidetty 0 0 12 1 0 0
Yhteensä 463 100 965 100 42 100
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Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä osiossa tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arviointi-
käytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin. Kuviot 15 ja 16 sisältävät kaikki kolmen lukuvuoden 
aikana suoritetut tutkinnon osat. 

Opiskelijoiden näyttöjen arvosanat vaihtelevat sen mukaan, ketkä näytön arviointiin ovat osal-
listuneet (kuvio 15). Koska arviointiryhmien määrät vaihtelevat paljon, on mielekästä tarkastella 
kahden yleisimmän arviointikokoonpanon arvosanojen eroja. Opiskelijan, opettajan ja työelämän 
edustajan yhdessä antamat arvosanat olivat keskimäärin noin kolme kymmenystä opiskelijan ja 
opettajan antamia arvosanoja parempia7. Ryhmien väliset erot ilmenivät erityisesti työmenetel-
mien, -välineiden, ja materiaalin hallinnan, elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä tutkinnon 
osan näytön arvosanoissa. Pienimmät erot olivat puolestaan työprosessin hallinnan arvosanoissa.

Erityisen hyviä arvosanat olivat silloin, kun näytön arviointiin osallistuivat opiskelija ja työelämän 
edustaja. Eri arviointikokoonpanojen väliset erot olivat suurimmillaan työmenetelmien, -väli-
neiden ja materiaalin hallinnan arvosanoissa. Pienimmät erot arvioijien välillä olivat puolestaan 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvosanoissa. Selvästi kaikista heikoimpia arvosanat olivat 
silloin, kun arviointikeskustelua ei käyty lainkaan.
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KUVIO 15. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina

7 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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Näyttöjen arvosanat erosivat myös näytön suorituspaikan mukaan (kuvio 16). Työpaikalla to-
teutettavien näyttöjen arvosanat olivat selvästi oppilaitosnäyttöjä paremmat kaikissa arvioinnin 
kohteissa8. Suurin ero arvosanoissa oli työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa ja 
pienin elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Ero arvosanoissa oli keskimäärin noin kolme kym-
menystä (0,3 arvosanaa) työpaikkanäyttöjen hyväksi.
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KUVIO 16. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan

8 Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,05).
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4 
  Erityisopiskelijoiden 

oppimistulokset

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

Erityisopiskelijoista 81 prosentille oli laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Erityisopiskelijoiden näytöistä 19 prosenttia oli sellaisia, joista ei osattu 
sanoa, onko HOJKSia laadittu. Erityisopiskelijoiden näytöistä 93 prosenttia oli naisten suorittamia 
ja 7 prosenttia miesten. Suurin osa (82 %) erityisopiskelijoista opiskeli tavallisessa opiskelijaryh-
mässä ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelijoista 10 prosenttia opiskeli erityisopiskelijoiden 
ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa ja 8 prosenttia erityisoppilaitoksessa.

Ammattiosaamisen näyttöjen määrät

Erityisopiskelijoiden näyttöjen oppimistulostietoja toimitti 13 koulutuksen järjestäjää. Erityis-
opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 242 ammattiosaamisen näyttöä 15 
tutkinnon osassa (taulukko 8). Erityisopiskelijat suorittivat näyttöjä pääsääntöisesti seuraaviin 
tutkinnon osiin: vaateompelu ja asiakaspalvelu, ammatillinen projektityö, muotoilu ja valmistus, 
myyntityö, tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen sekä ompelun perusosaaminen.

TAULUKKO 8. Erityisopiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä 
tutkinnon osittain 

Tutkinnon osa Laajuus (ov) n %
Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 38 16
Ammatillinen projektityö 10 30 12
Muotoilu ja valmistus 10 27 11
Myyntityö 10 26 11
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 25 10
Ompelun perusosaaminen 10 25 10
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 10 19 8
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 16 7
Sisustustekstiilien valmistus 15 10 4
Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu 15 8 3
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Tutkinnon osa Laajuus (ov) n %
Verhojen valmistus ja asennus 20 7 3
Kaavoitus ja sarjonta 10 4 2
Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa  10 3 1
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat  5 – 10 2 1
Asiakaspalvelu 10 2 1
Yhteensä  242 100

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Lähes kaikki (96 %) näytöt suoritettiin ilman mukautuksia. Mukautetuin tavoittein suoritettiin 
kuusi näyttöä. Mukautustieto puuttui 80 näytöstä. Seuraavassa tarkastellaan ei-mukautetuin 
tavoittein suoritettujen näyttöjen arvosanoja. Mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen 
arvosanoja ei raportoida niiden vähäisen määrän vuoksi.

Erityisopiskelijoista 45 prosenttia sai näytön arvosanaksi hyvän, vajaa kolmannes tyydyttävän ja 
neljännes kiitettävän arvosanan (kuvio 17). Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä, jonka 
osuus vaihteli arviointikohteittain 43 prosentista 50 prosenttiin. Tyydyttävien arvosanojen osuus 
vaihteli osaamisalueittain 24 ja 39 prosentin välillä, ollen yleisintä työn perustana olevan tiedon 
hallinnassa. Työprosessin sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa tyydyttävien 
arvosanojen osuus oli noin kolmannes. Kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteesta 
riippuen 19 prosentista 27 prosenttiin. 
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KUVIO 17. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma ei-mukautetuissa näytöissä
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Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden näytön arvioinnissa oli käytetty lähes aina (89 %) numeerista arviointia. 
Näytöistä 7 prosenttia arvioitiin sekä sanallisena että numeerisena. Seitsemän näyttöä arvioitiin 
pelkästään sanallisena.

Suurin osa (63 %) erityisopiskelijoiden näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja 37 prosenttia työ-
paikalla. Useimmiten erityisopiskelijan näytön arviointiin osallistuivat opettaja ja opiskelija (61 %). 
Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan yhteisarviointi toteutui 37 prosentissa näytöistä.

Opettaja päätti suurimmasta osasta (75 %) näyttöjen arvosanoista yksin (taulukko 9). Opettaja 
ja työelämän edustaja päättivät yhdessä noin viidenneksestä näyttöjen arvosanoista. Näytöistä 
4 prosenttia oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin.

TAULUKKO 9. Näytön arvosanasta päättäneet

n %
Opettaja 168 75
Opettaja ja työelämän edustaja 48 21
Työelämän edustaja 8 4
Yhteensä 224 100

Koulutuksen järjestäjät olivat tukeneet erityisopiskelijoiden näyttöjen toteuttamista useimmiten 
niin, että opiskelijoille oli tarjottu henkilökohtaista ohjausta ja tukea opetuksen ja oppimisen 
aikana. Lisäksi heille oli turvattu riittävä ohjaus näytön aikana, harjoiteltu paljon etukäteen ja 
huomioitu opiskelijan erityistarpeet työssäoppimispaikan valinnassa.
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Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syytä selvitettiin Tilastokeskuksen luokittelun pohjalta (taulukko 10).

Syy mainittiin 206 ammattiosaamisen näytön kohdalla. Yleisin erityisopetuksen syy oli kielelliset 
vaikeudet ja toiseksi yleisin syy muu erityisopetusta edellyttävä syy. Kolmanneksi yleisin syy oli 
psyykkiset pitkäaikaissairaudet

TAULUKKO 10. Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syy n %
Kielelliset vaikeudet 61 29,6
muu syy 55 26,7
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 36 17,5
Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 28 13,6
Lievä kehityksen viivästyminen 9 4,4
Fyysiset pitkäaikaissairaudet 8 3,9
Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 7 3,4
Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 2 1,0
Yhteensä 206 100,0
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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 tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon asiantuntijaopettajaa 
analysoi näytön kuvaukset. Taulukon 11 tulokset perustuvat opettajien toisistaan riippumattoman 
arvioinnin keskiarvoon. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksia oli yhteensä 1 446. Tulosten mukaan valtaosa (86 %) 
näytöistä arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Näytöistä noin 
14 prosenttia arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset eli ne eivät 
olleet riittävän kattavia ammattitaitovaatimuksiin nähden. Ainoastaan yhden näytön arvioitiin 
ylittävän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

TAULUKKO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimusten vastaavuus 

Arviointi n %
1–1,5 = helppo, alittaa ammattitaitovaatimukset 196 13,6
2–2,5 = sopiva, vastaa ammattitaitovaatimuksia 1 249 86,4
3 = vaikea, ylittää ammattitaitovaatimukset 1 0,1
Yhteensä 1 446 100

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

 ”Mallihousujen kokoonpanokuvan piirtäminen, työtapojen ja työjärjestyksen laatiminen”   
(Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov)
”Kaitaliinan mitoitus, leikkaaminen ja valmistus” (Sisustustekstiilien valmistus 15 ov)
”Työesiliinan valmistus” (Ompelun perusosaaminen 10 ov)
 ”Opiskelija on suunnitellut, kaavoittanut ja valmistanut kansitaskun teko-ohjeen” (Muotoilu    
ja valmistus 10 ov)
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Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Nahkaisen laukun kaavoitus ja valmistus” (Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov)
”Juhlapuvun suunnittelu ja valmistus asiakastyönä” (Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov)
”Hameen valmistus asiakastyönä” (Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov)
 ”Opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut 1950-luvun mekon valmistusprosessin” (Ompelun 
perusosaaminen 10 ov)

Arvioijien mukaan useat kuvaukset olivat epätarkkoja ja yleisluonteisia ja niiden pohjalta oli vaikea 
saada kuvaa näytön sisällöstä, ja siten sen kattavuudesta ja osuvuudesta tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin. 
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6 
 Ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointi- 
suunnitelmat 

Tässä luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laa-
tua koskevat tulokset. Arvioinnissa oli käytettävissä 17 tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon 
koulutuksen järjestäjän toimielimen hyväksymät näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat. 
Tulokset perustuvat kahden alan asiantuntijaopettajan arviointiin. Opettajat arvioivat suunnitelmat 
kolmiportaisella arviointivälineellä (liite 2). Tulokset kuvataan arviointikohteittain asiantuntija-
opettajien antamien arviointien keskiarvoina (taulukko 12). 

TAULUKKO 12. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
arvioinnin tulokset

Arviointikohde Näyttösuunnitelmille annetut arviot
Ka. Keski- 

hajonta n1 1,5 2 2,5 3
Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita 1 2 12 2,87 0,30 15
Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon osittain 2 2 13 2,82 0,35 17
Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen

5 2 10 2,65 0,46 17

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, missä näytöt toteutetaan

4 5 8 2,62 0,41 17

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon 
osittain, kuka/ketkä näytön arvioivat 2 3 4 8 2,47 0,67 17

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

1 1 7 6 2 2,21 0,50 17

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen osa-alueet 2 1 8 1 5 2,18 0,66 17

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammatti- 
osaamisen näyttöjen toteuttamis-ja arviointi-
suunnitelman ja hyväksyttänyt sen toimi- 
elimellä*

6 4 1 6 2,03 0,87 17

Näyttösuunnitelmassa on määritelty, mikä  
painoarvo näytöllä on tutkinnon arvioinnissa 7 3 4 2 1 1,62 0,65 17

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammatti-
taitoa täydentävät tutkinnon osat 9 3 3 1 1 1,47 0,62 17

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
työelämän kanssa* 12 1 1 1,18 0,54 14

Asteikko: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin
*) ei voida luotettavasti arvioida kirjallisen aineiston pohjalta
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Arvioinnin mukaan näyttösuunnitelmat vastaavat hyvin tutkinnon perusteita ja ne mahdollista-
vat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen. Lisäksi näyttösuunnitelmat on laadittu 
tutkinnon osittain ja niissä on selkeästi määritelty, missä näyttö käytännössä toteutetaan ja kuka 
tai ketkä näytön arvioivat. Koulutuksen järjestäjät ovat sisällyttäneet näyttösuunnitelmiinsa 
kohtuullisen hyvin myös elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Vastaavasti heikoimmat osa-alueet liittyivät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (1.8.2015 
alkaen yhteiset tutkinnon osat) huomioon ottamiseen ammattiosaamisen näytöissä sekä näytön 
painoarvon määrittämiseen tutkinnon osan arvioinnissa. Yli puolet järjestäjistä (9/17) ei ollut 
sisällyttänyt lainkaan yhteisten tutkinnon osien sisältöjä näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuun-
nitelmiin.

Arvioijien mukaan näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmissa oli laadullisia ja sisällöllisiä 
eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Osa järjestäjistä oli laatinut yleisluonteisen suunnitelman, 
joka on sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin kun taas osa oli laatinut hyvinkin yksityiskohtaisen 
suunnitelman. Arvioijien mukaan tämä kertoo osaltaan siitä, ettei suunnitelmien laadintaa ole 
ohjeistettu kovin tarkasti ja niiden merkitys näyttötoimintaa ohjaavina asiakirjoina on joiltakin 
osin epäselvä. Myös toimielimen rooli jää monissa suunnitelmissa epäselväksi. Joukossa oli myös 
suunnitelmia, jotka poikkesivat tutkinnon perusteista.
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7 
 Ammattiosaamisen näyttöjen ja 

oppimistulosten laatu koulutuksen 
järjestäjän itsensä arvioimana 

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnuslukujen ja arvi-
ointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin pedagogiseen toimintaan ja 
erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja niiden arviointiin. Itsearviointiaineiston 
toimitti 19 koulutuksen järjestäjää. Tuloksia tarkastellaan tunnuslukujen, pistemäärien ja arvioin-
tikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Itsearviointilomake on liitteessä 1.

7.1  Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Koulutuksen järjestäjien toimittamat tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen liittyvät määrälliset 
tiedot on kuvattu taulukossa 13.

TAULUKKO 13. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 19 28,2 28 28 1,18 26 30

Työssäoppimisen määrä keski-
määrin (ov) 19 22,4 20 20 3,59 20 32

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 19 99,1 100 100 3,67 84 100

Ammattiopettajien osallistuminen 
työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana (%)

18 40,0 40 0 36,20 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien 
täydennyskoulutuspäivät viiden 
vuoden aikana keskimäärin

19 13,2 10 5 10,54 0 32

Koulutettujen työpaikkaohjaajien 
osuus (%) 19 34,9 30 30 29,32 0 90
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Tunnusluvuista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪ Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 28 tuntia ja siinä ei ollut kovin suuria 
eroja koulutuksen järjestäjien välillä.

 ▪  Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 22 opintoviikkoa. Enemmistö (58 %) koulutuksen 
järjestäjistä järjesti työssäoppimista tutkintojen perusteissa määritetyn vähimmäismäärän 
(20 ov). Neljällä koulutuksen järjestäjällä (4/19) työssäoppimista oli vähintään 25 opinto-
viikkoa.

 ▪  Lähes kaikki (99 %) ammattiopettajat olivat pedagogisesti päteviä. Ainoastaan kahdella 
järjestäjällä eivät kaikki ammattiopettajat olleet päteviä, mutta niilläkin pätevien opettajien 
osuus oli yli 80 %.

 ▪  Keskimäärin noin 40 % ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisen 
viiden vuoden aikana. Osallistumisessa oli melko suuria eroja järjestäjien välillä. Koulu-
tuksen järjestäjistä viisi (28 %) ilmoitti, ettei yksikään tekstiili- ja vaatetusalan opettaja ole 
osallistunut työelämäjaksoille ko. ajanjaksona. Sen sijaan kolme järjestäjää oli turvannut 
työelämäjaksot kaikille alan opettajille.

 ▪  Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä 0 päivästä 32 
päivään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 13 päivää 
viimeisen viiden vuoden aikana. Yleisin täydennyskoulutusmäärä oli 5 päivää yhtä opettajaa 
kohden. Yli puolella (53 %) järjestäjistä täydennyskoulutuspäiviä kertyi enintään 10 päivää 
opettajaa kohden ja noin kolmanneksella (32 %) yli 20 päivää ko. ajankohtana. Kahdella 
koulutuksen järjestäjällä ei ollut yksikään opettaja osallistunut täydennyskoulutukseen 
viimeisen viiden vuoden aikana. 

 ▪  Reilu kolmannes (35 %) työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Enemmistöllä (69 %) koulutuk-
sen järjestäjistä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli alle puolet. Kuudella järjestäjällä 
vähintään 50 % työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Kahdella koulutuksen järjestäjällä ei 
ollut lainkaan koulutettuja työpaikkaohjaajia.

Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen jaettiin 
neljään luokkaan (taulukko 14). Reilu kolmannes järjestäjistä oli varannut opettajille opiskelijoi-
den työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä ja samoin 
reilu kolmannes 25–49 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Noin 18 % järjestäjistä oli 
kohdentanut ohjausta 50–75 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä ja noin 12 prosenttia yli 
75 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä.
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TAULUKKO 14. Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen ohjaukseen

Opettajien rerurssi työssäoppisen ja ammatti- 
osaamisen näyttöjen ohjaukseen n %

Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 6 35,3
25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 6 35,3
50–74 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 3 17,6
Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 2 11,8
Yhteensä 17 100

7.2 Vastaavuus ammattiosaamisen  
näyttöjen laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat myös tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon tavoitteiden 
mukaisten työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen 
osaamisen arvioinnin toteutumista ammattiosaamisen näytöissä (kuvio 18). Tavoitteiden mu-
kaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin parempana kuin näyttöpaikkojen saatavuus. 
Työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin keskimäärin melko hyväksi (ka. 3,63) ja näyttöpaik-
kojen saatavuus kohtalaisen hyväksi (ka. 3,26). Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä 
työelämän kanssa sekä laaja-alaisen osaamisen arviointi näytössä koettiin toteutuneen keskimäärin 
hyvin. Tavoite- ja kriteeriperusteisen arvioinnin toteutuminen näytöissä arvioitiin toteutuneen 
varsin hyvin.

4,26

3,79

3,84

3,26

3,63

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi

Laaja-alaisen osaamisen arviointi
ammattiosaamisen näytössä

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu,
toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen

kanssa

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus

Koulutuksen tavoitteiden mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus?

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

KUVIO 18. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso 
(keskiarvo)
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Tutkinnon tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa ei ollut suurta vaihte-
lua järjestäjien välillä (taulukko 15). Yli puolet (53 %) järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten 
työssäoppimispaikkojen saatavuuden vähintään hyväksi ja noin 47 prosenttia kohtalaisen hyväksi.

TAULUKKO 15. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koulutuksen 
järjestäjien itsearvioimana

Asteikko 1–5 n 
(järjestäjien määrä)

%  
kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä / hyvä (4–5) 10 52,6
Kohtalainen (3) 9 47,4
Huono (1–2) 0 0
Yhteensä 19 100

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuudessa oli jonkin verran eroja järjestäjien 
välillä (taulukko 16). Noin kolmannes järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuuden vähintään hyväksi ja yli puolet (53 %) kohtalaiseksi. Kolme järjestäjää (3/19) arvioi 
tutkinnon tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuuden heikoksi. 

TAULUKKO 16. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus  
koulutuksen järjestäjien itsearvioimana

Asteikko 1–5 n 
(järjestäjien määrä)

%  
kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä / hyvä (4–5) 6 31,6
Kohtalainen (3) 10 52,6
Huono (1–2) 3 15,8
Yhteensä 19 100

Laadullisten kuvausten pohjalta koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia asioita:

 ▪  Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin varsin 
hyväksi. Esimerkiksi myyntityön ja asiakaspalvelun -tutkinnon osien työssäoppimispaikkoja 
on hyvin tarjolla. Jonkin verran vastauksissa tuli esille, että työssäoppimispaikkojen laatu 
vaihtelee ”kuorman purkajasta ateljeetyöhön”.

 ▪  Työssäoppimispaikat ovat pääosin pienyrityksiä.

 ▪  Näyttöpaikkoja on tarjolla kohtalaisen hyvin. Haasteena on löytää työpaikkoja, joissa olisi 
mahdollista näyttää laaja-alaista osaamista (työprosessi), sillä monet alan yritykset ovat 
pieniä ja kapea-alaisia. Tämän vuoksi alalla on melko yleistä, että osa näytöistä toteutetaan 
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oppilaitoksessa. Esimerkkeinä tällaisista tutkinnon osista mainittiin muotoilu ja valmistus, 
vaateompelu ja asiakaspalvelu, sekä kaavoitus- ja sarjonta -tutkinnon osat. 

 ▪  Työpaikkaohjaajat kokevat arviointikriteerit usein vaikeaselkoisina. 

 ▪  Koulutuksen järjestäjät kokivat yhteistyön näytön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-
nissa toteutuneen varsin hyvin työpaikkojen kanssa.

7.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

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

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

sessä

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

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

Arviointiasteikko teemoissa I–IV 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. 
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Kuviossa 19 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaa arviointikohteittain 
koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana. Näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin ke-
hittyvällä tasolla, joten toiminta on muotoutumassa systemaattiseksi ja kattavaksi. Taso vaihteli 
kehittyvästä lähes edistyneeseen tasoon. Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa parhaiten 
opiskelijan ohjauksessa ja tuessa ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa sekä opiskelijan 
osaamisen arvioinnissa ammattiosaamisen näytössä. Myös oppimisen arvioinnissa koulutuksen 
järjestäjät arvioivat onnistuneensa hyvin. Vastaavasti heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa 
ammattiosaamisen näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa, näyttöjen kehittämisessä sekä näyttö-
toiminnan pedagogisessa johtamisessa.
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Arviointiasteikko: 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.

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 työelämässä
5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
6. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
7. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
8. Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa
9. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
10. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
11. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen
12. Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi
13. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

KUVIO 19. Ammattiosaamisen näyttötoiminnan laatutaso koulutuksen järjestäjien (n = 19) 
itsensä arvioimana
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Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän toiminnan laatutasoa tarkasteltiin myös kokonaisuutena 
koulutuksen järjestäjittäin (kuvio 20). Koulutuksen järjestäjille laskettiin yhteispistemäärä itsear-
vioinnin teemojen I–IV kolmestatoista arviointikohdasta. Kussakin arviointikohdassa järjestäjät 
arvioivat toimintaansa 0–6 pisteellä, ja enimmäispistemäärä oli siten 78.

Koulutuksen järjestäjien kokonaispisteet ammattiosaamisen näyttöihin liittyvässä toiminnassa 
vaihtelivat 31 pisteestä 64 pisteeseen (kuvio 20). Kokonaispisteiden keskiarvo oli 53 pistettä, eli 
näyttötoiminnan laatu oli tasoltaan keskimäärin kehittyvä (4). Enemmistö (68 %) järjestäjistä sai 
vähintään 50 pistettä. Kuuden järjestäjän (32 %) kokonaispisteet jäivät alle 50 pisteen. 
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Koulutuksen järjestäjä (n = 19)

KUVIO 20. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän 
itsensä arvioimana (n = 19)
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Seuraavassa tarkastellaan lähemmin koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia teemoissa I–V. 
Arviointikohteista esitetään pistemäärien perustunnusluvut sekä sanallisten kuvausten tulkinnat. 

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Suunnittelu 19 3,95 4 4 ,941 2 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät kokevat onnistuneensa melko hyvin ammattiosaamisen näyttöjen suunnit-
telussa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun yleistaso on kehittyvä (ka. 3,95) ja toiminta on 
muotoutumassa järjestelmälliseksi ja kattavaksi. Koulutuksen järjestäjien laadullisissa kuvauksissa 
tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Useat koulutuksen järjestäjät ovat laatineet yhtenäiset ohjeistukset ja linjaukset opetus-
suunnitelmatyöhön ja näyttöjen toteutukseen. Opetussuunnitelmatyön käytännöt ovat 
usealla järjestäjällä jo vakiintunutta toimintaa. Myös työelämän edustajat ovat kohtalaisen 
aktiivisesti mukana koulutuksen ja näyttöjen suunnittelussa.

 ▪  Opiskelijat ovat mukana opetussuunnitelman laadinnassa erityisesti näyttöjen osalta, joiden 
suunniteluun he osallistuvat aktiivisesti yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. 
Opiskelijat osallistuvat etenkin valinnaisten tutkinnon osien suunnitteluun ja ideointiin. 

 ▪  Kehittämishaasteena järjestäjät mainitsivat muun muassa eri alojen välisen yhteistyön lisää-
misen sekä opiskelijoiden ja työelämän edustajien aktivoimisen opetussuunnitelmatyössä.

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen 
toiminnan johtaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Johtaminen 19 3,63 3,5 3 1,23 1 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)
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Koulutuksen järjestäjät arvoivat onnistuneensa kohtalaisen hyvin näyttöihin liittyvässä pedagogi-
sessa johtamisessa, jonka yleistaso on kehittyvä (ka. 3,63). Taso vaihtelee alkavasta edistyneeseen, 
joten koulutuksen järjestäjien välillä oli melko suuria eroja tässä toiminnassa. Kolme järjestäjää 
arvioi tasonsa tässä toiminnassa alkavaksi, 11 järjestäjää kehittyväksi ja 5 järjestää edistyneeksi. 
Laadullisista kuvauksista nousi esille seuraavia pedagogisen toiminnan johtamiseen liittyviä 
näkökohtia:

 ▪  Useat koulutuksen järjestäjät ovat linjanneet ja määritelleet pedagogisen toiminnan pai-
nopistealueet, joita ovat useimmiten opettajien työelämäosaamisen ja työpaikkaohjaajien 
arviointiosaamisen varmistaminen sekä työssäoppimisen ja näyttöjen resursointi.

 ▪  Useimmiten koulutuksen järjestäjät varmistavat opettajien työelämäosaamisen tarjoamalla 
heille työelämäjaksoja. Myös työssäoppimisen ja näyttöjen seuraamista työpaikalla pidettiin 
hyvänä keinona päivittää työelämäosaamista. 

 ▪  Työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen varmistetaan usein perehdyttämällä heidät  
arviointiin ennen työssäoppimista ja näyttöä. Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestetään 
usein joko hanke- tai omana rahoituksena. Yksi järjestäjä tarjosi työpaikkaohjaajakoulutusta 
sekä verkko-opiskeluna että lähiopetuksena. Myös opettajat kouluttavat työpaikkaohjaajia 
työssäoppimiskäyntien yhteydessä.

Ammattiosaamisen näyttöjen rooli mmaattiosaamoisen 
näyttöjen järjestämisessä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielin 18 3,92 4 5 1,25 1 5,5

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

Toimielimen rooli näyttötoiminnan laadunvarmennuksessa arvioitiin yleistasoltaan kehittyväksi 
(ka. 3,92). Toimielimen toiminnassa oli jonkin verran eroja järjestäjien välillä. Kahdeksalla järjestä-
jällä (44 %) toimielimen toiminta oli hyvin vakiintunutta, järjestelmällistä ja kehittämissuuntau-
tunutta. Kahdeksalla järjestäjällä toimielimen toiminta oli kehittyvällä tasolla, joten sen toiminta 
oli kohtalaisen kattavaa ja systemaattista. Kahdella koulutuksen järjestäjällä toimielimen toiminta 
oli vasta alkavalla tasolla ja siten vasta suunnitteluvaiheessa.

Koulutuksen järjestäjät ovat kuvanneet toimielimen toimintaa seuraavasti: 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet keskittyvät pääasiassa niiden lakisääteisiin 
tehtäviin. Tehtävissä korostuivat erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointisuunnitelmien hyväksyminen sekä näyttötoiminnan seuranta- ja valvontatehtävät. 
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 ▪  Toimielimet hoitavat valvontatehtäväänsä useimmiten seuraamalla säännöllisesti näyttöjen 
arvonajoja sekä niiden toteuttamis- ja arviointikäytäntöjä.

 ▪  Osa järjestäjistä vie toimielimen käsiteltäväksi myös opiskelija- ja työelämäpalautteet sekä 
kansalliset järjestäjäkohtaiset oppimistulospalautteet.

 ▪  Erään järjestäjän toimielin oli määritellyt myös työelämäarvioijien kriteerit, arvioinut 
näyttöpaikat ja niiden laadun sekä asettanut työelämässä toteutettavien näyttöjen vähim-
mäismäärän.

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt työelämässä 19 3,84 4 4 1,19 2 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa näyttöjen toteuttamisessa työelämässä melko 
hyvin. Näyttöjen toteuttamisen laatutaso työelämässä on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 
3,84). Taso vaihtelee alkavasta edistyneeseen. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa: 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjä pystytään järjestämään kohtalaisen hyvin työpaikoilla. Kaikkia 
näyttöjä ei ole kuitenkaan mahdollista suorittaa työpaikoilla, sillä tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimusten mukaisia työpaikkoja ei ole tarpeeksi tarjolla. Näytön arviointikriteereissä 
edellytetään usein kokonaisten työprosessien osoittamista (esim. kaavoituksen näyttö), 
mikä ei useinkaan ole mahdollista pienissä yrityksissä. Tällöin näyttö koostuu useista pie-
nemmistä työvaiheista.

 ▪  Tutkinnon tavoitteiden mukaisia näyttöpaikkoja on rajoitetusti tarjolla. Osalla järjestäjistä 
suurin osa näytöistä suoritetaan oppilaitoksessa.

 ▪  Työelämässä toteutettavat näytöt suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opetta-
jan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opettaja osallistuu toisinaan myös näytön ohjaamiseen ja 
seurantaan työpaikalla. 

 ▪  Näyttöjä suoritetaan koko koulutuksen ajan ja työelämässä toteutetut näytöt ovat useim-
miten integroitu työssäoppimiseen.

 ▪  Eräs koulutuksen järjestäjä mainitsi, että tutkinnon perusteet ovat tällä hetkellä osittain 
vanhat, eivätkä siten vastaa tämän päivän työtehtäviä ja -kokonaisuuksia.
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Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt oppilaitoksessa 19 4,26 4 4 0,84 3 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet järjestämään ammattiosaamisen näytöt oppilaitoksessa 
hyvin ja keskimääräisesti paremmin kuin työelämässä. Laatutaso vaihteli järjestäjittäin kehitty-
västä edistyneeseen ja se oli keskimäärin kehittyvällä (ka. 4,26) tasolla. Järjestäjien laadullisissa 
kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Näyttöjä järjestetään paljon oppilaitoksessa. Usean järjestäjän mukaan oppilaitosnäytöt on 
mahdollista suunnitella niin, että ne kattavat koko tutkinnon osan keskeisen osaamisen. 
Oppilaitosnäytöt ovat usein aitoja asiakastöitä.

 ▪  Työelämän edustajat eivät useinkaan osallistu oppilaitosnäyttöjen arviointiin, sillä alan 
yritykset ovat yleensä pieniä, eikä niistä näin ollen ole aikaa osallistua arviointiin. 

 ▪  Muutamalla järjestäjällä työelämän edustaja on ollut mukana oppilaitosnäyttöjen arvioin-
nissa.

 ▪  Muutama järjestäjä mainitsi keskeiseksi kehittämishaasteeksi työelämän edustajien saamisen 
mukaan oppilaitosnäyttöjen arviointiin.

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

 ▪  Kaikkien tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisia työpaikkoja ei ole riittävästi 
tarjolla.

 ▪  Alueen työpaikat ovat kapea-alaisia tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin nähden.

 ▪  Työpaikalla ei voi tai saa tehdä riittävän laajoja työtehtäviä.

 ▪  Valmistukseen liittyviä työpaikkoja on vähän.

 ▪  Oppilaitoksessa toimitaan työelämää vastaavissa olosuhteissa.
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 ▪  Ensimmäisen vuoden näytöt järjestetään oppilaitoksessa, koska osaaminen ei vielä riitä 
työelämän vaatimuksiin.

 ▪  Usean koulutuksen järjestäjän mukaan oppilaitosympäristöt mahdollistavat hyvin tutkinnon 
tavoitteiden mukaisten näyttöjen toteuttamisen, sillä monet näytöt ovat aitoja asiakastöitä. 
Oppilaitoksen laitteisto ja tilat vastaavat työelämän vaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Integrointi työssäoppimiseen 19 4,53 5 5 1,52 0 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 lähes edistyneellä tasolla 
(ka. 4,53). Laatutaso vaihtelee järjestäjittäin puuttuvasta edistyneeseen, joten järjestäjien välillä 
on eroja tässä toiminnossa. Järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Työpaikalla toteutettavat näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä. 

 ▪  Työssäoppimispaikat valitaan lähtökohtaisesti niin, että ne soveltuvat myös näyttöpaikaksi.

 ▪  Työssäoppimisen ja näytön arvioinnin periaatteista sovitaan etukäteen opiskelijan ja työ-
paikkaohjaajan kanssa.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 18 4,33 4,5 5 1,00 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa hyvin (ka. 4,33) elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
integroinnissa näyttöihin. Puolet järjestäjistä arvioi tasonsa kehittyväksi ja puolet sijoitti itsensä 
edistyneelle tasolle. Yksikään järjestäjä ei arvioinut tätä aluetta alle kehittyvän tason. Toiminnossa 
ei näin ollen ollut kovin suuria eroja järjestäjien välillä.
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Laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Useissa vastauksissa tuli esille, että elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi onnistuu 
hyvin ammattiosaamisen näytössä. 

 ▪  Avaintaitojen arvioinnista on kehittynyt luonteva osa arviointia, esimerkiksi asiakaspalvelu, 
työturvallisuus, kestävä kehitys ja työelämätaidot tulevat arvioiduksi näytöissä.

 ▪  Muutama järjestäjä toi esille, että kriteerien tulkitseminen on toisinaan haastavaa etenkin 
työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille.

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä 
ja työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki 19 4,95 5 5 0,88 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet omien arvioiden mukaan varsin hyvin (ka. 4,95) opiske-
lijoiden ohjauksessa ja tuessa näytöissä sekä työssäoppimisessa. Laatutaso vaihteli järjestäjittäin 
kehittyvästä edistyneeseen niin, että noin neljä viidestä järjestäjästä arvioi tasonsa edistyneeksi. 
Laadullisissa kuvauksissa tuli esille seuraavia näkökohtia:

 ▪  Usean järjestäjän mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä työssäoppimisen perehdytykseen ja 
ohjaukseen työpaikoilla.

 ▪  Opettajat perehdyttävät opiskelijat työssäoppimisen periaatteisiin ennen työssäoppimista. 

 ▪  Ohjaavat opettajat tekevät käyntejä työpaikalle. Lisäksi opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan 
ollaan yhteydessä mm. puhelimella, sähköpostilla ja WhatsApp-sovelluksella.

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arviointi työssä-
oppimisessa 19 4,58 5 5 0,99 3 6

Asteikko 0–6 (0 = puuttuva, 1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)
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Oppimisen arviointi työssäoppimisessa on lähes edistyneellä tasolla (ka. 4,58) ja se vaihteli järjestä-
jittäin kehittyvästä edistyneeseen tasoon. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Opiskelijan itsearviointi toteutuu usein oppimispäiväkirjan tai blogin kautta. Oppimisen 
arviointia toteutetaan myös palautekeskustelulla.

 ▪  Opiskelijoilla on haasteita arvioida omaa osaamista. Kaikki opiskelijat eivät myöskään 
välttämättä osaa ottaa palautetta vastaan tai aktiivisesti pyytää sitä. 

 ▪  Myös työpaikkaohjaajilla on haasteita arvioida opiskelijoiden oppimista suhteessa tavoit-
teisiin. Tärkeää on perehdyttää eri osapuolet arvioinnin periaatteisiin. 

Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi ammatti-
osaamisen näytössä 19 4,74 5 5 1,02 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät katsoivat onnistuneensa hyvin opiskelijan osaamisen arvioinnissa näytössä 
(ka. 4,74). Reilu kaksi kolmasosaa järjestäjistä arvioi tasonsa edistyneeksi. Laadullisista kuvauksista 
nousi esiin seuraavia näkökohtia:

 ▪  Ammattiosaamisen näytön arviointikriteerit käydään etukäteen läpi opiskelijan ja työpaik-
kaohjaajan kanssa.

 ▪  Opiskelijan itsearviointi on olennainen ja vakiintunut osa näytön arviointia.

 ▪  Näytön arviointikeskusteluun osallistuvat usein kaikki kolme osapuolta: opettaja, työpaik-
kaohjaaja ja opiskelija. 

 ▪  Opettaja ei ole välttämättä seuraamassa työpaikalla tapahtuvaa näyttöä, mutta arviointi-
keskustelussa hän on mukana. 

 ▪  Ammattiosaamisen näytön arvosana huomioidaan tutkintotodistuksen arvosanassa. Useim-
miten tutkinnon osan näytön arvosana perustuu ainoastaan ammattiosaamisen näyttöön. 
Näyttötodistusten laatiminen ja allekirjoittaminen on usein selkeä ja vakiintunut prosessi.
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Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun 
varmistaminen 19 4,37 4 4 1,09 3 6

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

Arviot opiskelijan arvioinnin laadun varmistamisesta olivat yleistasoltaan keskimäärin kehitty-
vällä tasolla (ka. 4,37). Hieman alle puolet (8/19) järjestäjistä sijoitti itsensä edistyneelle tasolle. 
Laadullisissa kuvauksissa korostuivat seuraavat näkökulmat:

 ▪  Opettajat varmistavat näyttöpaikkojen ja -ympäristöjen vastaavuuden tutkinnon perusteisiin 
sekä varmistavat näytön kattavuuden.

 ▪  Yleensä työssäoppimispaikkojen valinnan yhteydessä varmistetaan tehtävien vastaavuus 
tutkinnon perusteisiin. Opettajat tuntevat alueen työpaikat hyvin ja varmistavat myös 
uusien paikkojen sopivuuden näyttöympäristöksi.

 ▪  Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit pyritään käymään läpi ennen näyttöä. Opiskelijalla 
ja työpaikkaohjaajalla on käytössään arviointikriteeristö myös näytön aikana.

 ▪  Opettajat vastaavat usein työpaikkaohjaajien perehdytyksestä näytön arviointiin.  Osa 
työpaikkaohjaajista on osallistunut myös työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
seuranta ja arviointi 19 3,37 3,5 4 1,19 1,5 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöjen seurannan ja arvioinnin keskimäärin 
kehittyvälle tasolle (ka. 3,37). Noin neljännes järjestäjistä (26 %) arvioi tasonsa tässä toiminnossa 
alkavaksi, eli vasta suunnitteluvaiheessa olevaksi. Vain muutama (3/19) järjestäjä arvioi tasonsa 
edistyneeksi. Yleistasoltaan näyttöjen seuranta ja arviointi olikin yksi heikoimmiksi arvioiduista 
toiminnoista. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa:

 ▪  Useimmat järjestäjät keräävät säännöllisesti palautetta lähinnä opiskelijoilta. Työelämän 
edustajilta palautetta kootaan usein suullisesti ja vapaamuotoisesti työssäoppimisen, oh-
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jauskäyntien ja näyttöjen yhteydessä. Strukturoituihin kyselyihin on usein vaikea saada 
työelämän edustajia vastaamaan.

 ▪  Opettajilta ei juurikaan kerätä palautetta.

 ▪  Opiskelijapalautetta kerätään usein sähköisillä järjestelmillä (esim. Inka, Webropol). Osalla 
järjestäjistä palautteiden keräämiseen ja hyödyntämiseen ei ole systemaattisia käytäntöjä. 

 ▪  Useimmiten opiskelijapalautteet käsitellään opettajien kanssa. Vain harvat järjestäjät seu-
raavat myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjä sekä näyttöjen arvosanoja.

 ▪  Useimmat toimielimet käsittelevät opiskelijapalautteet ja oppimistulostiedot.

 ▪  Eräs järjestäjä mainitsi keskeiseksi kehittämistarpeeksi työpaikkaohjaajakoulutuksen käy-
neiden työpaikkaohjaajien määrällisen seurannan ja tilastoinnin kehittämisen.

Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
kehittäminen 19 2,95 3 3 1,29 0 6

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

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen keskimääräinen laatutaso oli lähes kehittyvä (ka. 
2,95), ja se vaihteli järjestäjittäin puuttuvasta edistyneeseen. Järjestäjien välillä oli siten eroja tässä 
toiminnossa, joskin suurin osa (63 %) arvioi tasonsa kehittyväksi. Näyttöjen kehittäminen oli 
itsearvioinnissa yleistasoltaan heikoimmaksi arvioitu teema-alue. Laadullisissa kuvauksissa esiin 
nousi seuraavaa: 

 ▪  Työpaikkaohjaajien osaamista pidetään yllä koulutuksilla ja perehdytyksillä. Työpaikka-
ohjaajien koulutuksia on aikaisempina vuosina toteutettu runsaasti, mutta yhä enenevässä 
määrin työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdytys ovat opettajien vastuulla.

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä mahdollistaa opettajien osallistumisen työelämäjaksoille. 
Työelämäjaksoja voisi kuitenkin olla useammin ja säännöllisemmin.

 ▪  Opettajien työelämäjaksojen avulla kehitetään sekä opettajien työelämäosaamista että 
työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista.

 ▪  Järjestäjien vastauksissa tuli esille yhtenä isona haasteena palautetiedon hyödyntäminen 
toiminnan kehittämisessä.
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 ▪  Muutamalla järjestäjällä oli käynnissä kehittämishankkeita, jotka liittyivät lähinnä työssä-
oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen.

 ▪  Muutama koulutuksen järjestäjä mainitsi hyödyntävänsä kansallisia oppimistulosten arvi-
ointeja kehittämistoimenpiteiden asettamisessa.

Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 

Koulutuksen järjestäjien mielestä valmistuneiden opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on hyvällä 
tasolla ja yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla on hyvä (taulukko 17). Opiskelijoiden osaamista 
pidettiin parhaimpana työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa ja heikoimpana 
työn perustana oleva tiedon hallinnassa, joskin eroa ääripäiden välillä on alle kaksi kymmenystä.

TAULUKKO 17. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 19 2,00 2 2 0,33 1 3
Työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalin hallinta 19 2,11 2 2 0,46 1 3

Työn perustana olevan tiedon 
hallinta 19 1,95 2 2 0,52 1 3

Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 19 2,00 2 2 0,47 1 3

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

Koulutuksen järjestäjien kommenteissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Useassa vastauksessa todettiin opiskelijoiden osaamistason vaihtelevan paljon, jolloin kes-
kimääräinen osaaminen on hyvää vaikka todellisuudessa myös kiitettävän ja tyydyttävän 
tasoista osaamista on paljon. Arviointiasteikkoa pidettiinkin suppeana tällaisen arvion 
tekemiselle.

 ▪  Osaamista pidettiin riittävänä ammatin perustehtäviin. Myös työssäoppimispaikoilta oli 
saatu hyvää palautetta.
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Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Keskimäärin koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöjen mittaavan hyvin 
opiskelijoiden ammatillista osaamista ja melko hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitoja (taulukko 
18). Yhtä järjestäjää lukuun ottamatta järjestäjät arvioivat myös, että tutkintotodistukseen tuleva 
tutkinnon osan arvosana on useimmiten sama kuin ammattiosaamisen näytön arvosana.

TAULUKKO 18. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 18 3,94 4 4 0,54 3 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 18 3,72 4 4 0,83 2 5

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Osa järjestäjistä arvioi, etteivät oppilaitosnäytöt mittaa osaamista yhtä hyvin kuin työ-
paikkanäytöt, kun taas toiset pitivät oppilaitosnäyttöjä myös mahdollisuutena varmistaa 
laaja-alaisuus ammatillisen osaamisen mittaamisessa.

 ▪  Monipuolinen kokemus erilaisista oppimisympäristöistä niin oppilaitoksessa kuin työelä-
mässä tuo opiskelijalle perspektiiviä niistä työtehtävistä, joihin tutkinto valmistaa.

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

Taulukossa 19 vertaillaan kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen perusteella heikoimpaan 
neljännekseen, keskitasoisiin ja parhaimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien keskimääräisiä 
tunnuslukuja pedagogisessa toiminnassa, näyttöjen laatuvaatimuksissa ja näyttöjen prosesseissa.  
Pedagogisissa tunnusluvuissa oli joiltain osin eroja ryhmien välillä. Suurimmat erot liittyivät 
opettajien osallistumiseen työelämäjaksoille, koulutettujen työpaikkaohjaajien osuuteen sekä ar-
vioihin ammattiosaamisen näyttöjen laadun prosesseista. Sen sijaan muun muassa lähiopetuksen 
viikkotuntimäärässä, työssäoppimisen määrässä ja opettajien pedagogisessa pätevyydessä ryhmät 
olivat hyvin yhdenmukaisia, kuten myös arvioissa näyttöjen laatuvaatimuksiin. Pedagogisilla toi-
minnoilla, kuten esimerkiksi työssäoppimisen ja lähiopetuksen määrällä tai opettajien pedagogisella 
pätevyydellä ei havaittu olevan yhteyttä tutkinnon osan näytön arvosanoihin. 
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TAULUKKO 19. Koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan taso näyttöjen arvosanojen 
mukaan luokitelluissa ryhmissä, keskiarvot

Matalimpaan  
kolmannek-

seen kuuluvat
koulutuksen  

järjestäjät 
n = 4

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
n = 10

Korkeimpaan 
kolmannekseen 

kuuluvat 
koulutuksen 

järjestäjät
n = 4

Pedagoginen toiminta
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 28,5 28,2 28,3
Työssäoppimisen määrä opintoviikkoina 21,5 22,7 21,8
Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen 
ohjaukseen käytössä (asteikko 1–4)* 1,3 2,3 1,5

Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 100 98,2 100
Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille 
viimeisen viiden vuoden aikana (%) 52,5 36,1 16,7

Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutus-
päivät viiden vuoden aikana 9,5 13,1 12,5

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 52,5 18,1 64,5
Näyttöjen laatuvaatimukset **
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen  
saatavuus 3,50 3,80 3,50

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus 3,00 3,50 3,00
Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteis-
työssä työpaikkojen kanssa 3,50 3,90 4,00

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (toiminnalli-
nen, tiedollinen, sosiaalinen ja reflektiivinen osaaminen) 3,75 3,90 3,50

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi 4,50 4,20 4,00
Näyttöjen prosessit ***
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja linjaukset
(summapistemäärän keskiarvo enintään 18 pistettä) 10,75 11,56 11,63

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu
(summapistemäärän keskiarvo enintään 48 pistettä) 33,00 34,20 40,75

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 3,00 3,55 3,38

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 3,25 2,75 3,13

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

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

Pedagogisen toiminta:

 ▪  Lähiopetuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä oli lähes täysin sama kaikissa ryhmissä. 

 ▪  Työssäoppimisen määrä ei vaihdellut suuresti ryhmien välillä.

 ▪  Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen 
oli keskitasoisten järjestäjien ryhmässä suurin ja heikoimpien järjestäjien ryhmässä pienin.

 ▪  Pedagogisesti päteviä ammattiopettajia oli kaikissa ryhmissä lähes tai tasan 100 prosenttia.

 ▪  Opettajat osallistuivat työelämäjaksoille selvästi eniten heikoimpien järjestäjien ryhmässä 
ja vähiten parhaimpien järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Täydennyskoulutuspäiviä oli eniten keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli selvästi muita pienempi keskitasoisten ryhmäs-
sä. Parhaimpien järjestäjien ryhmässä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli suurin, 
keskimäärin noin kaksi kolmasosaa.

Näyttöjen laatuvaatimukset:

 ▪  Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus arvioitiin suunnilleen yhtä 
hyväksi kaikissa ryhmissä.

 ▪  Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin hieman muita paremmaksi 
keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa arvioitiin 
hieman muita alemmalle tasolle heikoimpien järjestäjien keskuudessa.

 ▪  Laaja-alaisen osaamisen arviointi koettiin hieman muita onnistuneemmaksi keskitasoisten 
järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin katsottiin toteutuvan parhaiten heikoim-
paan neljännekseen kuuluvien järjestäjien ryhmässä.
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Näyttöjen prosessit:

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja linjausten pistemäärä oli lähes sama kaikissa 
ryhmissä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen laadun summapistemäärä oli muita korkeampi parhaimpien 
järjestäjien ryhmässä ja keskimäärin jokainen arviointikohta arvioitiin edistyneelle tasolle. 
Keskitasoisten ja heikoimpien järjestäjien keskimääräinen pistemäärä oli keskenään lähes 
sama.

 ▪  Näyttöjen seurannan ja arvioinnin taso oli hieman muita alempi heikoimpien järjestäjien 
ryhmässä. Keskitasoisten ja parhaimpien järjestäjien arviot eivät juurikaan eronneet toisis-
taan.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen taso arvioitiin hieman muita korkeammalle 
heikoimpien järjestäjien ryhmässä.

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 alle.

Vahvuudet

 ▪  Kolmikantainen arviointi, jossa on tilaa keskustelulle ja kaikkien näkökulmien esille tulolle, 
mikä osaltaan takaa arvioinnin laatua.

 ▪  Huolellisesti suunnitellut näytöt ja arviointikriteerit mahdollistavat sen, että arviointi 
pohjautuu opiskelijan todelliseen osaamiseen. Myös opiskelijan itsearviointi huomioidaan.

 
 ▪  Hyvät suhteet työelämään ja työssäoppimispaikoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä 

tekemään työtä oikeassa ympäristössä.

 ▪  Ammattitaitoiset ja kokeneet opettajat, jotka kantavat vastuuta koulutuksen laadusta.
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Ongelmat

 ▪  Kaikkia tutkinnon osia ei pysty näyttämään työelämässä, eikä vaatimusten mukaisia työs-
säoppimispaikkoja riitä kaikille.

 ▪  Arviointikriteerit eivät myöskään vastaa työelämässä tarjolla olevia tehtäviä ja työssäoppi-
mispaikkojen näyttötehtävät voivat tasoltaan vaihdella.

 ▪  Arviointikriteerit mainittiin useassa vastauksessa monimutkaisiksi ja hankaliksi ymmärtää, 
jolloin ne jättävät tulkinnan varaa ja vaativat opettajalta perusteellista avaamista. Kriteeristöä 
pidettiin myös runsaana ja arviointia aikaa vievänä.

 ▪  Arviointiasteikkoa pidetään suppeana ja tasapäistävänä, eikä sitä pidetä kannustavana.

Kehittämiskohteet

 ▪  Arviointikriteerejä tulisi selkeyttää, yksinkertaistaa ja konkretisoida. Lisäksi ne tulisi päi-
vittää vastaamaan paremmin työelämän tehtäviä.

 ▪  Työpaikkaohjaajien kouluttaminen arviointiosaamisen parantamiseksi.

 ▪  Opettajien työelämäjaksojen lisääminen.

 ▪  Palautteiden keruu ja systemaattinen hyödyntäminen.

 ▪  Arviointiasteikon laajentaminen.
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8 
 Arvioinnin luotettavuus 

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoa tarjoaviin koulutuksen 
järjestäjiin ja opiskelijoihin. Arviointiaineistona olivat ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuudessa 
saamat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat, joista opettaja ja työelämän edustaja ovat päät-
täneet 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 tiedon kokoamiseen ja tallenta-
miseen laadittiin ohjeet ja lomakkeet. 

Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arviointiin liittyy kuitenkin aina arvioijasta riippuvaa tulkin-
nallisuutta, ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niissä prosesseissa, joissa tul-
kinnat ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Oppimistulosten arviointi edellyttää muun muassa 
arvioijasta, arvioinnin kohteena olevasta toimintakokonaisuudesta ja toimintaympäristön vaati-
muksista johtuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Tämän vuoksi arvioinnissa 
koottiin koulutuksen järjestäjien näyttötoimintaan liittyviä tietoja ja muuta täydentävää aineistoa.

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

Vaikka näyttöihin perustuviin tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee suhtautua varauksella 
arviointiin ja näyttöympäristöön liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi, voidaan tekstiili-ja 
vaatetusalan oppimistulosten luotettavuutta pitää melko hyvänä. Asiantuntijaopettajien tekemä 
näytön kuvausten analyysi osoitti, että valtaosasta näytöistä vastasi tutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimuksia. Koulutuksen järjestäjät arvioivat myös, että näytöt ovat mitanneet hyvin 
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ammatillista osaamista ja melko hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Lisäksi järjestäjät arvioivat 
kriteeriperusteisen arvioinnin toteutuneen hyvin näytöissä. Itsearvioinnin mukaan koulutuksen 
järjestäjien näyttötoiminnan laatu oli keskimäärin kehittyvällä tasolla.

Arviointi toteutettiin vuosina 2012–2015. Arvioinnin tulokset koskevat siten vuonna 2009 voimaan 
tulleiden tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden mukaan toteutettua koulutusta. 
Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 10/2014 lähtien.
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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 työelämälähtöisyydessä kehitettävää

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa, kuten muussakin ammatillisessa koulutuksessa, koros-
tetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Mikäli koulutuksen työelämälähtöisyyden päämittareina 
pidetään näyttöjen toteuttamista työelämässä ja työelämän edustajien osallistumista näyttöjen 
arviointiin, toteutuu työelämälähtöisyys tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa kohtalaisesti. 
Enemmistö (66 %) näytöistä toteutettiin oppilaitosympäristössä ja ne olivat siten useimmiten 
opiskelijan ja opettajan yhdessä arvioimia. Vajaa kolmannes näytöistä järjestettiin työpaikalla.

Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on tekstiili- ja vaatetusalalla saatavilla 
yleensä melko hyvin. Sen sijaan tavoitteiden mukaisia näyttöpaikkoja on saatavilla kohtalaisesti 
ja siinä ilmeni jonkin verran järjestäjäkohtaista vaihtelua. Haasteena on löytää työpaikkoja, jotka 
mahdollistaisivat tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen näyttämisen. Näyttö-
paikkojen saatavuusongelmat liittyvät usein alan yritysten luonteeseen ja kokoon, jotka vaikuttavat 
opiskelijoiden mahdollisuuksiin tehdä tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia näyttöjä. 
Tekstiili- ja vaatetusalan yritykset ovat usein pieniä ja kapea-alaisia, joissa laaja-alaisen osaamisen ja 
kokonaisten työprosessien osoittaminen on usein haasteellista. Esimerkkinä tällaisista tutkinnon 
osista mainittiin mm. muotoilu ja valmistus, vaateompelu ja asiakaspalvelu sekä kaavoitus ja sarjonta. 
Jatkossa olisikin tarpeen arvioida, vastaavatko tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja 
kriteerit tekstiili- ja vaatetusalan nykyisiä työtehtäviä ja osaamistarpeita ja ovatko kriteerit liian 
yksityiskohtaiset, jolloin ne asettavat rajoituksia näyttöympäristön valinnalle. 
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Oppilaitosnäyttöjen suuri määrä selittyy näin ollen ainakin osaltaan alan yritysten luonteella. 
Toisaalta useat koulutuksen järjestäjät kokevat, että oppilaitosympäristöt mahdollistavat hyvin 
ammattitaitovaatimusten mukaisten näyttöjen toteuttamisen. Oppilaitosnäytöt toteutetaan 
pääosin aitoina asiakastöinä ja siten ne vastaavat melko hyvin työelämän vaatimuksia. Samoin 
oppilaitosten tilojen ja laitteistojen koetaan vastaavan hyvin työelämän vaatimuksia. Tekstiili- ja 
vaatetusalan koulutuksen työelämälähtöisyyttä heikentää osaltaan kuitenkin se, että työelämän 
edustajat osallistuvat harvoin oppilaitosnäyttöjen arviointiin. Alan yritykset ovat pieniä, eikä niistä 
näin ollen ole aikaa osallistua arviointiin.

Koulutuksen järjestäjät varmistavat opettajien työelämäosaamisen usein tarjoamalla heille työelä-
mäjaksoja. Tekstiili- ja vaatetusalan opettajista noin 40 prosenttia oli osallistunut työelämäjaksolle 
viimeisen viiden vuoden aikana. Osallistumisessa oli suurta vaihtelua järjestäjien kesken. Opettajien 
ammatti- ja työelämäosaamisen varmistaminen tulee jatkossa erityisen tärkeäksi, kun koulutus 
osaamisperusteisuuden myötä siirtyy yhä enemmän työpaikoille ja koulutusta suunnitellaan ja 
toteutetaan yhdessä työpaikkojen kanssa.

Reilu kolmannes alan työpaikkaohjaajista oli koulutettuja, mitä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä 
tuloksena verrattuna muihin arvioinnissa aiemmin mukana olleisiin tutkintoihin. Koulutettujen 
työpaikkaohjaajien määrässä oli vaihtelua järjestäjien kesken, sillä osalla järjestäjistä enemmistö 
työpaikkaohjaajista oli koulutettuja kun taas osalla ei ollut lainkaan koulutettuja työpaikkaoh-
jaajia. Koulutuksen järjestäjien mukaan työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdys tapahtuvat yhä 
useammin työpaikalla ja niistä vastaavat työssäoppimista ohjaava opettaja. Myös työpaikkaohjaa-
jien arviointi- ja ohjausosaamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, kun työpaikalla 
tapahtuva oppiminen lisääntyy entisestään.

Ammatillinen osaaminen erinomaista

Tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijoiden osaaminen on erinomaista näyttöjen arvosanoilla mitattu-
na. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla on kiitettävä. Kiitettävien arvosanojen 
osuus kaikista arvosanoista oli noin puolet ja tyydyttävien vajaa 10 prosenttia. Parhaimmat arvo-
sanat olivat elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnassa ja heikoimmat työn perustana olevan tiedon hallinnassa.

Myös erityisopiskelijat saavuttavat ammattitaidon samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat, sillä 
lähes kaikki erityisopiskelijat suorittivat näytöt ilman mukautettuja tavoitteita. Lisäksi he suorittivat 
näyttöjä työelämässä vähintään yhtä usein kuin muutkin opiskelijat. Erityisopiskelijoilla yleisin 
arvosana kaikissa osaamisalueissa oli hyvä. Muihin opiskelijoihin verrattuna, erityisopiskelijoilla 
oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä arvosanoja. Naisten arvosanat olivat miesten 
arvosanoja hieman paremmat kaikissa osaamisalueissa, mutta erot eivät olleet merkittäviä.

Arvosanoissa oli myös koulutuksen järjestäjien välisiä eroja. Heikoimpaan ja parhaimpaan neljän-
nekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli puoli arvosanaa. Arvosanat erosivat 
myös alueellisesti. Lounais-Suomen ja Itä-Suomen alueella toimivien järjestäjien arvosanat olivat 
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keskimäärin muita heikompia lähes kaikissa osaamisalueissa. Parhaimpia arvosanoja lähes kaikilla 
osaamisalueilla saatiin sitä vastoin Pohjois-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen alueella toimivissa 
oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjien ja alueiden väliset erot näyttöjen arvosanoissa selittyvät 
ainakin osittain näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöillä. Arvosanojen eroihin voi osaltaan 
vaikuttaa myös organisaatioiden ja alueiden toimintakulttuuri.

Näyttötoiminnan laatu kehittyvällä tasolla, toimielimen 
toiminta muotoutumassa vakiintuneeksi

Koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan kokonaislaatu on keskimäärin kohtalaisen hyvällä ta-
solla. Kokonaislaatu vaihteli kehittyvästä lähes edistyneeseen tasoon ja siinä oli paikoin suurtakin 
vaihtelua järjestäjien kesken. Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa parhaiten opiskelijan 
ohjauksessa ja tuessa ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa sekä opiskelijan osaamisen 
arvioinnissa ammattiosaamisen näytössä. Myös oppimisen arvioinnissa koulutuksen järjestäjät 
kokevat onnistuneensa hyvin. Vastaavasti heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa ammat-
tiosaamisen näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa, näyttöjen kehittämisessä sekä näyttötoiminnan 
pedagogisessa johtamisessa.

Arvioinnin mukaan tekstiili- ja vaatetusalan toimielimen toiminta on keskimäärin jo melko va-
kiintunutta ja systemaattista. Lähes kaikilla järjestäjillä toimielimen rooli näyttötoiminnan laadun-
varmistajana oli joko kehittyvällä tai edistyneellä tasolla. Toimielimet keskittyvät lähinnä niiden 
lakisääteisiin tehtäviin, jossa korostuu erityisesti näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
hyväksyminen. Näyttöjen lakisääteistä seuranta- ja valvontatehtävää ne hoitavat seuraamalla näyt-
töjen arvosanoja ja toteuttamiskäytäntöjä sekä käsittelemällä opiskelija- ja työelämäpalautteita. 

Arvioinnin mukaan toimielimen hyväksymät näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat 
vastaavat hyvin tutkinnon perusteita ja ne mahdollistavat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden 
toteutumisen. Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmissa oli laadullisia ja sisällöllisiä eroja 
koulutuksen järjestäjien välillä. Osa järjestäjistä oli laatinut yleisluonteisen suunnitelman, joka 
on sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin kun taas osa oli laatinut hyvinkin yksityiskohtaisen 
suunnitelman. Arvioijien mukaan tämä kertoo osaltaan siitä, ettei suunnitelmien laadintaa ole 
ohjeistettu kovin tarkasti ja niiden merkitys näyttötoimintaa ohjaavina asiakirjoina on joiltakin 
osin epäselvä. Myös toimielimen rooli jää monissa suunnitelmissa epäselväksi. Joukossa oli myös 
suunnitelmia, jotka poikkesivat tutkinnon perusteista. Jatkossa olisikin tarpeen pohtia, mikä on 
näyttösuunnitelmien rooli ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa ja laadunvarmennuksessa. 
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Pedagogisten toimintojen yhteydet arvosanoihin 
ovat heikot, arviointikäytäntöjen vahvat

Arvioinnissa selvitettiin myös tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen ja näyttöjen toteutukseen liittyviä 
pedagogisia käytänteitä ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointikäytäntöjä. Koulu-
tuksen järjestäjien välillä oli jonkin verran eroja lähiopetuksen, työssäoppimisen ja koulutettujen 
työpaikkaohjaajien määrissä sekä opettajien aktiivisuudessa työelämäjaksoille ja täydennyskoulu-
tukseen osallistumisessa. Näillä edellä luetuilla pedagogisilla toiminnoilla ei havaittu kuitenkaan 
olevan yhteyttä opiskelijan saamiin näyttöjen arvosanoihin. Myös koulutuksen järjestäjien luo-
kittelu arvosanojen perusteella heikoimpaan, keskitasoisiin ja parhaimpaan neljännekseen osoitti, 
ettei näiden ryhmien välillä ollut merkittäviä ja johdonmukaisia eroja pedagogisessa toiminnassa. 

Arviointi osoitti, että opiskelijoiden arvosanat vaihtelevat melko paljon sen mukaan, ketkä näytön 
arviointiin osallistuu ja missä näyttö suoritetaan. Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa 
takasi opiskelijalle parhaimmat arvosanat. Arvosanat olivat erityisen hyviä silloin, jos näytön 
arviointiin osallistuivat opiskelija ja työelämän edustaja kahdestaan tai opiskelija, opettaja ja 
työelämän edustaja yhdessä. Sen sijaan heikoimmat arvosanat opiskelija sai silloin, kun näyttö 
arvioitiin yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa tai koko arviointikeskustelua ei pidetty.

Myös työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanat ovat kauttaaltaan oppilaitosnäyttöjä parem-
pia. Arvioijien ja näyttöpaikan välisten arviointierojen syitä ei tässä arvioinnissa saatu selville. On 
mahdollista, että opettajien työelämän edustajaa tiukempi arviointi voi johtua esimerkiksi siitä, 
että opettajat tuntevat hyvin tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja kriteerit ja vertaavat 
opiskelijan osaamista niihin, kun taas työpaikkaohjaajan huomio arvioinnissa voi kiinnittyä tietyn 
työtehtävän osaamisen hallintaan. Voi myös olla, että oppilaitosnäytöt ovat työelämässä toteutet-
tavia näyttöjä haastavampia juuri edellä mainituista syistä. Luotettavan arvioinnin ja opiskelijan 
oikeusturvankin kannalta jatkossa olisi tarpeen pohtia ja selvittää, mistä erot arvosanoissa johtuvat.

Seuranta- ja palautetiedon systemaattisuudessa 
ja hyödyntämisessä on vielä kehitettävää

Useat koulutuksen järjestäjät kokoavat palautetta opiskelijoilta ja työpaikoilta, mutta palautetiedon 
kokoaminen, käsittely ja hyödyntäminen kehittämisessä ovat satunnaista. Näyttöjen seuranta ja 
arviointi sekä kehittäminen olivat selkeästi heikoimmin hallitut toiminnot. Osalta järjestäjiltä 
näyttää puuttuvan systemaattinen palautejärjestelmä. Erityisesti työelämän edustajilta kerättävän 
palautteen menetelmissä ja syystemaattisuudessa on haasteita. Palautetta työelämältä saadaan usein 
suullisesti ja vapaamuotoisesti työssäoppimiskäyntien ja näyttöjen yhteydessä. Myös opettajilta 
kerätään harvoin palautetta. Näyttöjen arvosanoja ja niiden toteuttamistapoja seuraavat lähinnä 
toimielimet. Osa järjestäjistä vie myös palautteet toimielimen käsiteltäväksi. 

Useat koulutuksen järjestäjät mainitsivat keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi systemaattisen pa-
lautetiedon kokoamisen eri osapuolilta, erityisesti työpaikkaohjaajilta sekä palautetiedon käsittelyn 
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eri osapuolten kanssa. Myös palautetiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä mainittiin 
keskeiseksi kehittämistarpeeksi. Muutamalla järjestäjällä oli käynnissä kehittämishankkeita, jotka 
liittyivät lähinnä työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämiseen. Muutama koulutuksen järjestäjä 
mainitsi myös hyödyntävänsä kansallisia oppimistulosten arviointeja kehittämistoimenpiteiden 
asettamisessa. Jatkossa systemaattinen ja toimiva palautejärjestelmä voisi tukea koulutuksen 
järjestäjiä niiden seuratessa osaamisperusteisen koulutuksen toteutumista.

Arvioinnin luotettavuuteen ja näyttöjen laatuun 
kiinnitettävä huomiota jatkossakin

Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa on useita luotettavuuteen 
liittyviä haasteita. Luotettavuuteen vaikuttavat etenkin arvioijiin, näyttöympäristöön ja näytön 
sisältöön liittyvät tekijät. Kuten aiemmin todettiin, näyttöjen arviointi- ja toteuttamistavoilla on 
yhteyttä näyttöjen arvosanoihin. Luotettavuusongelmia syntyy etenkin silloin, kun arvioijat tekevät 
kokemuksensa ja arviointiosaamisensa mukaisesti erilaisia tulkintoja ammattitaitovaatimuksista 
ja kriteereistä arvioidessaan opiskelijan osaamista. Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisessa voi 
olla suurta vaihtelua; osalla on aikaisempaa kokemusta ja jopa arviointikoulutusta, mutta osalla 
aiempi kokemus puuttuu ja arviointiosaaminen on opettajan perehdytyksen varassa.

Järjestäjien mukaan tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi oli toteutunut varsin hyvin 
tekstiili- ja vaatetusalan näytöissä. Arvioinnissa nousi kuitenkin esille, että etenkin työelämän 
edustajilla on vaikeuksia ymmärtää ja tulkita tutkinnon perusteiden arviointikriteereitä. Arvioin-
tikriteerit koetaan monimutkaisiksi ja hankaliksi ymmärtää, jolloin ne jättävät tulkinnan varaa ja 
vaativat opettajalta perusteellista avaamista. Opettajan läsnäolo arviointikeskustelussa kriteerien 
tulkitsijana ja arvioinnin yhteen vetäjänä onkin luotettavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin kan-
nalta olennaista. Työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen tulee jatkossa hyvinkin tärkeäksi, kun 
he osaamisperusteisuuden myötä osallistuvat yhä enemmän opiskelijan oppimisen ja osaamisen 
arviointiin. 

Näyttöjen sisällön analyysi osoitti, että valtaosa näytöistä vastasi tutkinnon perusteiden ammatti-
taitovaatimuksia ja oli siten kattavia tutkinnon perusteisiin nähden. Myös koulutuksen järjestäjien 
itsearvioinnin mukaan laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä on toteutunut melko hyvin. 
Arvioinnin mukaan myös elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat melko hyvin arvioiduksi 
näytöissä. Järjestäjien mukaan avaintaitojen (esimerkiksi asiakaspalvelu, työturvallisuus, kestävä 
kehitys ja työelämätaidot) arvioinnista on kehittynyt luonteva osa arviointia.
 
On kuitenkin havaittavissa, että elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi näytöissä jää hieman 
taka-alalle muihin osaamisalueisiin nähden. Tätä havaintoa tukevat hieman muita osaamisalueita 
heikompi korrelaatio näytön lopulliseen arvosanaan sekä se, että puuttuvia arvosanatietoja oli 
eniten juuri elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Etenkin työelämän edustajat ja opiskelijat koke-
vat näiden taitojen arvioinnin toisinaan haasteellisena, mikä voi osaltaan selittää sitä, ettei niiden 
arviointi näytössä aina toteudu. Toisaalta niin kiitettävien arvosanojen osuuden kuin arvosanojen 
keskiarvon perusteella elinikäisen oppimisen avaintaidot oli parhaiten hallittu osaamisalue. Tätä 
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voi osin selittää sillä, että arvioijalle epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa arviointi saattaa 
kallistua herkemmin opiskelijan kannalta edullisempaan suuntaan.

Opiskelijoiden näytöistä saamat arvosanat olivat ristiriidassa koulutuksen järjestäjien käsitysten 
kanssa opiskelijoiden osaamisesta. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikissa osaamisalueissa oli 
kiitettävä, kun taas järjestäjät arvioivat opiskelijoiden osaamisen keskimäärin hyväksi. Jatkossa 
olisi tarpeen pohtia ja selvittää, mistä ristiriitainen näkemys opiskelijoiden osaamisesta johtuu, 
sillä etenkin työelämän kannalta olisi tärkeää, että arviointi tuottaisi luotettavaa tietoa opiskelijan 
saavuttamista ammatillisista valmiuksista. Arvioinnissa ilmeni myös kritiikkiä kolmiportaista ar-
viointiasteikkoa kohtaan. Asteikkoa pidetään suppeana ja tasapäistävänä, joka ei erottele riittävästi 
opiskelijoiden osaamista, vaan typistää tasoerot ääripäistä keskelle.

Myös näyttötodistukseen tulevan näytön kuvauksen laatuun tulisi jatkossa kiinnittää erityistä 
huomiota, sillä kuvaukset ja niiden laatu vaihtelevat paljon järjestäjittäin. Tämä johtuu paljolti 
siitä, ettei kuvauksen laadintaan ole olemassa kansallisesti yhtenäistä ohjetta ja linjausta. Näyttö-
todistus parhaimmillaan antaa 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.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on perustunut vuodesta 2007 lähtien am-
mattiosaamisen näyttöihin. Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperus-
teisuuteen siirtyminen on otettava huomioon kehitettäessä näyttöperusteista oppimistulosten 
arviointijärjestelmää ja varmistettaessa arviointien vaikuttavuus toimintaympäristön muuttuessa.
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10 
 Kehittämisehdotukset

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

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät

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

 ▪  varmistavat, että ammattiosaamisen näytöt vastaavat tutkinnon perusteiden ammattitai-
tovaatimuksia ja ne toteutetaan laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina

 ▪  varmistavat koulutuksen työelämälähtöisyyden 

 ▪  varmistavat työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen 

 ▪  varmistavat opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen ja huolehtivat niiden kehittämisestä 
esimerkiksi työelämäjaksojen, täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.

 ▪  varmistavat, että opettajat saavat tarvittaessa koulutusta ja tukea osaamisperusteisen 
koulutuksen toteuttamiseen 

 ▪  turvaavat opettajille riittävät resurssit opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opintopol-
kujen toteutumiseksi

 ▪  hyödyntävät hyviä käytäntöjä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamisessa

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

 ▪  kehittävät omia arviointi- ja palautejärjestelmiä osaamisperusteisuuden toteutumisen 
seurantaan.
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Opetusviranomaiset

 ▪  varmistavat, että tutkinnon perusteet vastaavat työelämän työtehtäviä ja osaamisvaati-
muksia ja ne ovat joustavasti muokattavissa työelämän muuttuviin tarpeisiin paikallisesti 
ja kansallisesti

 ▪  selkeyttävät ja yksinkertaistavat tutkinnon perusteiden arviointikriteereitä, erityisesti 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen sisältöjä ja kriteereitä

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

 ▪  laajentavat arviointiasteikkoa erottelemaan luotettavammin opiskelijoiden osaamista

 ▪  turvaavat opettajien täydennyskoulutuksen ja työelämäjaksojen jatkuvuuden 

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

 ▪  hyödyntävät tekstiili- ja vaatetusalan arviointituloksia ammattiosaamisen näyttöjen, työs-
säoppimisen, opiskelijan arvioinnin ja erityisesti tutkinnon perusteiden kehittämisessä

 ▪  hyödyntävät kansallisten oppimistulosarviointien tuloksia ammatillisen koulutuksen 
reformin ja osaamisperusteisuuden toimeenpanossa

 ▪ kehittävät kansallisen seuranta- ja palautejärjestelmän osaamisperusteisen koulutuksen 
toteutuksen seurantaan.
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Liite 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



84

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 osaamist

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  
arvioinnin 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

Elin- 
ikäisen  

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana

Tekstiili- ja  
vaatetusalan 
 perusosaaminen 
10 ov 

N 233 233 233 227 254
Puuttuva 24 24 24 30 3
Keskiarvo 2,24 2,27 2,27 2,48 2,31
Mediaani 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00
Moodi 2 2 2 3 2
Keskihajonta ,721 ,658 ,696 ,619 ,665

Ompelun perus-
osaaminen 
10 ov 

N 209 209 208 202 209
Puuttuva 1 1 2 8 1
Keskiarvo 2,35 2,38 2,35 2,42 2,40
Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,672 ,647 ,685 ,628 ,620

Vaateompelu ja 
asiakaspalvelu 
30 ov 

N 177 178 178 178 190
Puuttuva 13 12 12 12 0
Keskiarvo 2,34 2,43 2,35 2,43 2,41
Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00
Moodi 2 3 2 3 2
Keskihajonta ,638 ,590 ,631 ,618 ,591

Ammatillinen 
projektityö  
10 ov 

N 195 195 195 195 195
Puuttuva 1 1 1 1 1
Keskiarvo 2,38 2,41 2,35 2,52 2,44
Mediaani 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,642 ,647 ,612 ,595 ,618

Sisustustekstiilien 
valmistus 
15 ov

N 17 17 17 17 17
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,12 2,24 2,24 2,29 2,29
Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Moodi 2 2 2 2 2
Keskihajonta ,600 ,664 ,664 ,686 ,686
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TUTKINNON OSA Työ- 
prosessin  

hallinta

 Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

 Työn 
perustana 

olevan  
tiedon 
hallinta

Elin- 
ikäisen  

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana

Verhojen valmistus 
ja asennus 
20 ov 

N 9 9 9 9 9
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,67 2,56 2,33 2,56 2,56
Mediaani 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,500 ,527 ,500 ,527 ,527

Ammatillinen 
projektityö ja  
asiakaspalvelu 
15 ov 

N 5 5 1 5 5
Puuttuva 0 0 4 0 0
Keskiarvo 2,80 2,60 2,00 2,60 2,60
Mediaani 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,447 ,548  ,548 ,548

Modistityön perus-
osaaminen  
10 ov 

N 17 17 17 17 17
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,71 2,65 2,71 2,53 2,76
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,588 ,493 ,588 ,514 ,437

Modistityö ja  
asiakaspalvelu 
30 ov 

N 19 19 19 19 19
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,84 2,74 2,68 2,84 2,84
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,375 ,562 ,478 ,375 ,375

Modistin  
projektityö 
10 ov

 N 8 8 8 8 8
Puuttuva 0 0 0 0
Keskiarvo 2,50 2,25 2,25 2,75 2,38
Mediaani 2,50 2,00 2,00 3,00 2,00
Moodi 2a 2 2 3 2
Keskihajonta ,535 ,707 ,463 ,707 ,518

Vaatturityö ja 
asiakaspalvelu 
30 ov

N 15 15 15 15 15
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,67 2,73 2,33 2,80 2,67
Mediaani 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,488 ,458 ,488 ,414 ,488

Myyntityö 
10 ov 

N 56 56 56 56 56
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,57 2,64 2,46 2,82 2,66
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,499 ,586 ,660 ,431 ,478
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TUTKINNON OSA Työ- 
prosessin  

hallinta

 Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

 Työn 
perustana 

olevan  
tiedon 
hallinta

Elin- 
ikäisen  

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana

Tutkinnon osa 
muusta koulutus- 
ohjelmasta 
(130, 150–170, 
121, 123–124) 
10 ov 

N 1 1 1 1 5
Puuttuva 4 4 4 4 0
Keskiarvo 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta     ,548

Tutkinnon osat 
ammatillisista 
perustutkinnoista  
10 ov 

N 5 5 5 5 5
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,60 2,60 2,60 3,00 2,80
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,548 ,548 ,548 0,000 ,447

Paikallisesti 
tarjottavat  
tutkinnon osat 
10 ov 

N 134 134 134 134 134
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,49 2,46 2,44 2,61 2,59
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,622 ,633 ,677 ,587 ,603

Muut valinnaiset 
tutkinnon osat 
ammatillisessa 
perus- 
koulutuksessa  
10 ov 

N 8 8 8 8 8
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,13 2,00 1,88 1,88 2,00
Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Moodi 2 2 1a 2 2
Keskihajonta ,641 ,756 ,835 ,641 ,756

Yrittäjyys 
10 ov 

N 5 5 5 5 5
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 3,00 3,00 2,60 2,60 2,60
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta 0,000 0,000 ,548 ,548 ,548

Ammattitaitoa 
syventävät ja 
laajentavat 
tutkinnon osat

 N 31 31 31 31 31
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,42 2,48 2,58 2,61 2,48
Mediaani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,672 ,626 ,564 ,615 ,626

Kaavoitus ja 
sarjonta 
10 ov 

N 87 87 88 88 89
Puuttuva 2 2 1 1 0
Keskiarvo 2,28 2,28 2,18 2,39 2,29
Mediaani 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Moodi 2 2 2 3 2
Keskihajonta ,659 ,659 ,635 ,651 ,625
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TUTKINNON OSA Työ- 
prosessin  

hallinta

 Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta

 Työn 
perustana 

olevan  
tiedon 
hallinta

Elin- 
ikäisen  

oppimisen 
avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana

Muotoilu ja 
valmistus 
10 ov  

N 93 93 92 93 94
Puuttuva 1 1 2 1 0
Keskiarvo 2,25 2,31 2,23 2,46 2,36
Mediaani 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00
Moodi 3 2 3 3 3
Keskihajonta ,732 ,675 ,757 ,635 ,670

Vaatetusalan 
erikoismateriaalien 
työstäminen 
10 ov 

N 125 125 124 124 126
Puuttuva 2 2 3 3 1
Keskiarvo 2,38 2,46 2,31 2,48 2,45
Mediaani 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3 3 3 3 3

Myymälätoiminnot 
10 ov

N 0 0 0 0 0
Puuttuva 1 1 1 1 0
Keskiarvo 2,00
Mediaani 2,00
Moodi 2
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Liite 4 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov Työpaikka 24 9,4

Oppilaitos 204 80,0
Työpaikka ja oppilaitos 27 10,6
Yhteensä 255 100,0

Ompelun perusosaaminen 10 ov Työpaikka 81 38,8
Oppilaitos 128 61,2
Yhteensä 209 100,0

Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov Työpaikka 63 34,6
Oppilaitos 112 61,5
Työpaikka ja oppilaitos 7 3,8
Yhteensä 182 100,0

Ammatillinen projektityö 10 ov Työpaikka 25 12,9
Oppilaitos 163 84,0
Työpaikka ja oppilaitos 6 3,1
Yhteensä 194 100,0

Sisustustekstiilien valmistus 15 ov Työpaikka 7 41,2
Oppilaitos 10 58,8
Yhteensä 17 100,0

Verhojen valmistus ja asennus 20 ov Työpaikka 6 66,7
Oppilaitos 3 33,3
Yhteensä 9 100,0

Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu 15 ov Työpaikka 3 60,0
Oppilaitos 2 40,0
Yhteensä 5 100,0

Modistityön perusosaaminen 10 ov Työpaikka 10 58,8
Oppilaitos 7 41,2
Yhteensä 17 100,0

Modistityö ja asiakaspalvelu 30 ov Työpaikka 11 57,9
Oppilaitos 8 42,1
Yhteensä 19 100,0

Modistin projektityö 10 ov Oppilaitos 8 100,0
Vaatturityö ja asiakaspalvelu 30 ov Työpaikka 14 93,3

Oppilaitos 1 6,7
Yhteensä 15 100,0

Myyntityö 10 ov Työpaikka 52 92,9
Oppilaitos 4 7,1
Yhteensä 56 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Tutkinnon osa muusta koulutusohjelmasta (130, 150–170, 121, 
123–124) 10 ov

Työpaikka 3 60,0
Oppilaitos 2 40,0
Yhteensä 5 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista  10 ov Työpaikka 2 66,7
Oppilaitos 1 33,3
Yhteensä 3 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Työpaikka 79 59,0
Oppilaitos 55 41,0
Yhteensä 134 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat  ammatillisessa perus- 
koulutuksessa  10 ov

Oppilaitos 8 100,0

Yrittäjyys 10 ov Työpaikka 4 80,0
Oppilaitos 1 20,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Työpaikka 8 25,8
Oppilaitos 23 74,2
Yhteensä 31 100,0

Kaavoitus ja sarjonta 10 ov Työpaikka 10 11,2
Oppilaitos 79 88,8
Yhteensä 89 100,0

Muotoilu ja valmistus 10 ov Työpaikka 15 16,0
Oppilaitos 79 84,0
Yhteensä 94 100,0

Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 10 ov Työpaikka 48 38,1
Oppilaitos 76 60,3
Työpaikka ja oppilaitos 2 1,6
Yhteensä 126 100,0
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Liite 5 Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 165 65,7

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 86 34,3
Yhteensä 251 100,0

Ompelun perusosaaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 117 56,5
Opiskelija ja työelämän edustaja 5 2,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 85 41,1
Yhteensä 207 100,0

Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov Opiskelija ja opettaja 113 61,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 71 38,4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,5
Yhteensä 185 100,0

Ammatillinen projektityö 10 ov Opiskelija ja opettaja 162 83,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 32 16,4
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,5
Yhteensä 195 100,0

Sisustustekstiilien valmistus 15 ov Opiskelija ja opettaja 11 64,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 6 35,3
Yhteensä 17 100,0

Verhojen valmistus ja asennus 20 ov Opiskelija ja opettaja 3 33,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 6 66,7
Yhteensä 9 100,0

Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu 15 ov Opiskelija ja opettaja 2 40,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 60,0
Yhteensä 5 100,0

Modistityön perusosaaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 7 41,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 10 58,8
Yhteensä 17 100,0

Modistityö ja asiakaspalvelu 30 ov Opiskelija ja opettaja 9 47,4
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 10,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 8 42,1
Yhteensä 19 100,0

Modistin projektityö 10 ov Opiskelija ja opettaja 8 100,0
Vaatturityö ja asiakaspalvelu 30 ov Opiskelija ja opettaja 1 6,7

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 14 93,3
Yhteensä 15 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n %
Myyntityö 10 ov Opiskelija ja opettaja 2 3,6

Opiskelija ja työelämän edustaja 2 3,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 51 91,1
Opettaja ja työelämän edustaja 1 1,8
Yhteensä 56 100,0

Tutkinnon osa muusta koulutusohjelmasta 
(130, 150–170, 121, 123–124) 10 ov

Opiskelija ja opettaja 3 60,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 40,0
Yhteensä 5 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
tutkinnoista 10 ov

Opiskelija ja opettaja 2 40,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 60,0
Yhteensä 5 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opiskelija ja opettaja 42 31,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 86 65,2
Opettaja ja työelämän edustaja 2 1,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 1,5
Yhteensä 132 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat  ammatillisessa 
peruskoulutuksessa  10 ov Opiskelija ja opettaja 8 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opiskelija ja opettaja 3 60,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 40,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 
tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 18 58,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 3,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 12 38,7
Yhteensä 31 100,0

Kaavoitus ja sarjonta 10 ov Opiskelija ja opettaja 75 84,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 14 15,7
Yhteensä 89 100,0

Muotoilu ja valmistus 10 ov Opiskelija ja opettaja 79 84,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 15 16,0
Yhteensä 94 100,0

Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 
10 ov

Opiskelija ja opettaja 64 50,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 5 4,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 46 36,5
Opettaja ja työelämän edustaja 2 1,6
Arviointikeskustelua ei pidetty 9 7,1
Yhteensä 126 100,0

Myymälätoiminnot 10 ov Opiskelija ja opettaja 1 100,0
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Liite 6  Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet 

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n  %
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov Opettaja 197 79,1

Opettaja ja työelämän edustaja 52 20,9
Yhteensä 249 100,0

Ompelun perusosaaminen 10 ov Opettaja 134 70,2
Työelämän edustaja 5 2,6
Opettaja ja työelämän edustaja 52 27,2
Yhteensä 191 100,0

Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov Opettaja 135 73,4
Opettaja ja työelämän edustaja 49 26,6
Yhteensä 184 100,0

Ammatillinen projektityö 10 ov Opettaja 173 88,7
Työelämän edustaja 1 ,5
Opettaja ja työelämän edustaja 21 10,8
Yhteensä 195 100,0

Sisustustekstiilien valmistus 15 ov Opettaja 1 12,5
Työelämän edustaja 2 25,0
Opettaja ja työelämän edustaja 5 62,5
Yhteensä 8 100,0

Verhojen valmistus ja asennus 20 ov Opettaja 7 77,8
Opettaja ja työelämän edustaja 2 22,2
Yhteensä 9 100,0

Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu 15 ov Opettaja 2 40,0
Opettaja ja työelämän edustaja 3 60,0
Yhteensä 5 100,0

Modistityön perusosaaminen 10 ov Opettaja 8 50,0
Opettaja ja työelämän edustaja 8 50,0
Yhteensä 16 100,0

Modistityö ja asiakaspalvelu 30 ov Opettaja 8 44,4
Opettaja ja työelämän edustaja 10 55,6
Yhteensä 18 100,0

Modistin projektityö 10 ov Opettaja 6 100,0
Vaatturityö ja asiakaspalvelu 30 ov Opettaja 15 100,0
Myyntityö 10 ov Opettaja 10 17,9

Työelämän edustaja 10 17,9
Opettaja ja työelämän edustaja 36 64,3
Yhteensä 56 100,0

Tutkinnon osa muusta koulutusohjelmasta (130, 150–
170, 121, 123–124) 10 ov Opettaja 5 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n  %
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista  10 ov Opettaja 2 40,0

Opettaja ja työelämän edustaja 3 60,0
Yhteensä 5 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opettaja 75 56,8
Työelämän edustaja 9 6,8
Opettaja ja työelämän edustaja 48 36,4
Yhteensä 132 100,0

Muut valinnaiset tutkinnon osat  ammatillisessa perus-
koulutuksessa  10 ov Opettaja 8 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opettaja 4 80,0
Opettaja ja työelämän edustaja 1 20,0
Yhteensä 5 100,0

Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Opettaja 24 77,4
Opettaja ja työelämän edustaja 7 22,6
Yhteensä 31 100,0

Kaavoitus ja sarjonta 10 ov Opettaja 83 94,3
Opettaja ja työelämän edustaja 5 5,7
Yhteensä 88 100,0

Muotoilu ja valmistus 10 ov Opettaja 80 86,0
Työelämän edustaja 1 1,1
Opettaja ja työelämän edustaja 12 12,9
Yhteensä 93 100,0

Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 10 ov Opettaja 87 69,0
Työelämän edustaja 2 1,6
Opettaja ja työelämän edustaja 37 29,4
Yhteensä 126 100,0

Myymälätoiminnot 10 ov Opettaja ja työelämän edustaja 1 100,0
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