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Tiivistelmä

Jalolahti, J., Stylman, V., Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. 2017. Ammatillinen osaaminen nuo-
riso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikes-
kus.

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. 
Arviointiaineisto on koottu ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täy-
dentävästä aineistosta. Tulokset kuvaavat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen 
järjestämiseen liittyvää toimintaa. Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2013 nuoriso- ja vapaa-
ajanohjauksen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja 
kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yksiköihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen 
ajan aina kevätlukukauden 2016 loppuun saakka. Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen 
järjestämistä kuvaavia määrällisiä tietoja täydennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla 
ja arviointikäynneillä. Lisäksi analysoitiin ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymät 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat ja näyttöjen sisällön kuvaukset. Alan opettajien 
asiantuntemusta hyödynnettiin aineiston ja tulosten analysoinnissa sekä arviointikäynneillä.

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

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioinnin 
toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin 
vuorovaikutteisuutta. Aineisto koottiin suoraan koulutuksen järjestäjien toteuttamista ammat-
tiosaamisen näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä 
itsearviointi sekä koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät 
voivat verrata omia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. Lisäksi arviointikäyntien kohteena olleet 
järjestäjät saivat käyntiin liittyvän palauteraportin.

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 16). Aineisto kattoi 396 opiske-
lijaa ja 1 466 ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi kohdistui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto 
kattoi 169 erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöä. Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 
15 koulutuksen järjestäjältä ja näytön kuvauksia yhteensä 1 618 näytöstä. Itsearviointiaineiston 
toimitti 16 järjestäjää. Arviointikäyntejä tehtiin kaksi.

Noin kaksi kolmasosaa (65 %) opiskelijoista sai näytön lopulliseksi arvosanaksi kiitettävän, 
31 prosenttia hyvän ja 4 prosenttia tyydyttävän arvosanan. Opiskelijoiden yleisin arvosana kai-
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killa osaamisalueilla paitsi työn perustana olevan tiedon hallinnassa oli kiitettävä. Kiitettäviä 
arvosanoja saatiin eniten (69 %) elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja vähiten (43 %) työn 
perustana olevan tiedon hallinnasta. Arviointikohteiden keskiarvot vaihtelivat 2,33:sta 2,65:een 
asteikolla 1–3. Näytön lopullisten arvosanojen keskiarvo oli 2,60. Sukupuolten välillä ei ollut 
eroja arvosanoissa. Sen sijaan arvosanoissa oli jonkin verran eroja koulutuksen järjestäjien välillä. 
Toisin kuin monissa muissa ammatillisten perustutkintojen arvioinneissa, elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ja niiden arviointi eivät näyttäytyneet ongelmallisina tai erityisen haastavina arvioida. 
Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat eivät myöskään olleet riippuvaisia arvioijista eivätkä ne 
vaihdelleet merkittävästi näyttöpaikan mukaan.

Erityisopiskelijoiden arvosanoissa oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä sekä hyviä 
arvosanoja kuin muilla opiskelijoilla. Erityisopiskelijoiden näytöistä lähes kaikki (98 %) suoritettiin 
ilman mukautettuja tavoitteita. Ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanoista hieman 
vajaa puolet (46 %) oli hyviä. Kiitettäviä arvosanoja oli 40 prosenttia ja tyydyttäviä 13 prosenttia.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon 
koulutuksessa erittäin hyvin. Näytöistä noin yhdeksän kymmenestä (89 %) suoritettiin työ-
elämässä ja usean tutkinnon osan sekä järjestäjän osalta lähes kaikki näytöt tehtiin työpaikalla. 
Työssäoppimisen yhteydessä suoritettiin 86 prosenttia näytöistä. Myös erityisopiskelijoiden 
osalta näytöt olivat lähes poikkeuksetta työpaikalla. Näyttöpaikalla ei ollut yhteyttä arvosanoihin 
ja alueellisestikin erot olivat pieniä, joten työelämälähtöisyyden toteutumista voi lisäksi pitää 
kohtuullisen tasalaatuisena. Myös koulutuksen järjestäjien itsearviointien mukaan tutkinnon 
tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on hyvin saatavilla. Samoin tavoitteiden mukaisten 
näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin yleisesti hyväksi.

Koulutuksen järjestäjien välillä oli paljon vaihtelua työssäoppimisen määrissä ja ammattiopetta-
jien osallistumisessa työelämäjaksoille. Eroja järjestäjien välillä tuli ilmi myös näyttöjen sisällön 
ja näyttösuunnitelmien laadussa. Lisäksi koulutuksen järjestäjien kokoaman seuranta- ja palau-
tetiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä sekä opettajien työelämäosaamisen ja työpaikkaoh-
jaajien arviointiosaamisen varmistamisessa havaittiin kehittämistarpeita. Eroilla pedagogisissa 
toiminnoissa ja näyttöprosessin laadussa ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 
oppimistuloksiin. Arviointi nosti esiin niin koulutuksen järjestäjien kuin myös opetushallinnon 
kehittämisen tarpeita.
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Sammandrag 

Jalolahti, J., Stylman, V., Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. 2017. Yrkeskunnandet i grundexamen i 
ungdoms- och fritidsinstruktion. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.  
Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material som beskriver 
hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven och om  
verksamheten i anknytning till ordnandet av yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla  
studerande som inledde sina studier för grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion genom grund-
läggande yrkesutbildning hösten 2013 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Utvärderings- 
materialet samlades in under hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2016. Data om 
vitsorden och de kvantitativa data som beskriver ordnandet av yrkesproven kompletterades 
med självvärderingar gjorda av utbildningsanordnarna samt med utvärderingsbesök. Dessutom 
analyserades yrkesprovsplaner och yrkesprovsbeskrivningar som hade godkänts av organet för 
yrkesproven. I analysen av materialet och resultaten samt under utvärderingsbesöken utnyttjades 
branschlärarnas sakkunskap.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov och fokuserade således på 
yrkeskunnandet. Utvärderingen grundar sig på de krav på yrkesskicklighet och de bedömning-
skriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildningen. Bedömningen av 
kunnandet i yrkesproven grundar sig på hur väl de studerande behärskar arbetsprocessen, arbets-
metoderna, -redskapen och materialen, den kunskap som ligger till grund för arbetet och nyckel- 
kompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör således den centrala utgångs-
punkten för utvärderingen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är till sin natur utvecklande, 
och när den genomförs läggs vikt vid att utbildningsanordnarna deltar aktivt och att det ingår  
växelverkan i den. Uppgifterna om yrkesproven samlades in direkt av utbildningsanordnarna. Det 
faktum att utbildningsanordnarna gör självvärderingar och att de får ta del av feedbackrapporter 
som kan användas för jämförelse av de egna resultaten med de nationella resultaten, visar också 
att utvärderingen är utvecklande till sin natur. Dessutom fick de utbildningsanordnare hos vilka 
utvärderingsbesök genomförts en feedbackrapport som gällde besöket.

Utvärderingsmaterialet samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 16). Materialet  
omfattade 396 studerande och 1 466 yrkesprov. Utvärderingen gällde också specialstuderande.  
I materialet ingick 169 specialstuderandes yrkesprov. Materialet innehöll yrkesprovsplaner från 15 
utbildningsanordnare och yrkesprovsbeskrivningar för 1 618 yrkesprov. Självvärderingsmaterial 
skickades in av totalt 16 anordnare. Dessutom gjordes två utvärderingsbesök.
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Ungefär två tredjedelar (65 %) av de studerande fick berömliga som slutligt yrkesprovsvitsord, 
31 procent fick goda och 4 procent nöjaktiga. Det vanligaste vitsordet var berömliga i alla  
kunskapsområden utom i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet. Det 
största antalet berömliga vitsord (69 %) gavs i nyckelkompetenserna för livslångt lärande och 
det minsta antalet i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet (43 %).  
Medelvärdena för föremålen för bedömning varierade mellan 2,33 och 2,65 på en skala från  
1 till 3. Medelvärdet av de slutliga vitsorden för yrkesproven var 2,60. Det fanns inga skillnader 
i vitsorden mellan könen. Däremot noterades en viss skillnad mellan utbildningsanordnarna. 
I motsats till vad som framkommit i flera andra utvärderingar av yrkesinriktade grundexami-
na var det inte problematiskt eller särskilt utmanande att utvärdera nyckelkompetenserna för  
livslångt lärande samt bedömningen av dessa. Vitsorden för yrkesproven påverkades inte heller 
av vem som fungerat som bedömare, och de varierade inte nämnvärt mellan yrkesprovsplatserna.

De specialstuderande hade färre berömliga vitsord och fler nöjaktiga och goda vitsord än de  
övriga studerande. Nästan alla specialstuderande (98 %) genomförde yrkesproven utan anpassade 
mål. Av vitsorden för de yrkesprov som genomfördes utan anpassning var knappt hälften (46 %) 
goda. 40 procent av vitsorden var berömliga och 13 procent nöjaktiga.

Läget är mycket bra vad gäller arbetslivsorienteringen i utbildningen för grundexamen i  
ungdoms- och fritidsinstruktion. Av yrkesproven genomfördes ungefär nio av tio (89 %) i arbets- 
livet, och för flera examensdelars och utbildningsanordnares del genomfördes nästan alla yrkes-
prov på en arbetsplats. 86 procent av yrkesproven genomfördes i samband med inlärning i arbetet. 
Även de specialstuderande genomförde sina yrkesprov nästan utan undantag på en arbetsplats. 
Yrkesprovsplatsen inverkade inte på vitsordet, och de regionala skillnaderna var små. Därmed 
kan kvaliteten på genomförandet av arbetslivsorienteringen också anses vara relativt jämn. Enligt 
utbildningsanordnarnas självvärderingar finns det god tillgång på platser där inlärning i arbetet 
kan genomföras i enlighet med målen för examen. Även tillgången på yrkesprovsplatser som är 
lämpliga med tanke på målen bedömdes generellt sett vara god.

Det visade sig finnas stor variation bland utbildningsanordnarna i fråga om mängden inlärning i 
arbete och yrkeslärarnas deltagande i arbetslivsperioder. Skillnader mellan utbildningsanordnare 
framkom även vad gäller yrkesprovens innehåll samt kvaliteten på planerna för genomföran-
de och bedömning av yrkesproven. Vidare konstaterades att det finns utvecklingsbehov när 
det gäller hur utbildningsanordnarna samlar in uppföljnings- och responsinformation samt  
utnyttjar den, och likaså när det gäller hur de säkerställer lärarnas arbetslivskompetens och arbets- 
platshandledarnas bedömningskompetens. Skillnaderna i pedagogiska lösningar och i  
kvaliteten på yrkesprovsprocessen konstaterades inte ha något statistiskt signifikant samband med  
inlärningsresultaten. Utvärderingen visade på utvecklingsbehov både hos utbildningsanordnarna 
och i utbildningsförvaltningen.
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Abstract 

Jalolahti, J., Stylman, V., Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. 2017. Vocational competence in 
Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction. Helsinki: Finnish Education Evaluation 
Centre.

The evaluation covers vocational competence in Vocational Qualification in Youth and  
Leisure Instruction. The evaluation data consists of the vocational skills demonstrations 
and supplementary material describing the manner in which they are arranged. The results   
describe the grades given for the vocational skills demonstrations and the activities relating 
to arranging the skills demonstrations. The evaluation covered all students that had started  
studying towards a Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction in vocational  
upper secondary education and training (VET) in autumn 2013 and all units providing such  
programmes. Evaluation data was collected over the entire duration of the programme,  
until the end of the 2016 spring term. Information on grades and quantitative data on the  
arrangement of vocational skills demonstrations were supplemented with self-assessments of VET 
providers and audit visits. The vocational skills demonstrations plans, evaluation plans and the  
descriptions of skills demonstrations approved by the institutional bodies responsible for  
demonstrations were also analysed. The expertise of the teachers in the field  was used in the 
analysis of the data and results  as well as during the audit visits. 

The evaluation of learning  outcomes was based on the vocational skills demonstrations and 
thus the focus was  on vocational competence. The evaluation was based on the vocational skills  
requirements and assessment criteria outlined for the programme in the Qualification  
Requirements. Assessment of skills in the demonstrations covers mastering the work  
process, mastering the working methods, equipment and materials, mastering the knowledge 
forming the basis of the work and key competences for lifelong learning. Thus, the Qualification  
Requirements provide the starting point for evaluation.

The evaluation of learning  outcomes of vocational education is development-oriented by its  
nature and the active participation of the VET providers and the interactive character of  
evaluation are emphasised. The data was collected directly from the vocational skills  
demonstrations arranged by the VET providers. The development-oriented nature is  also ref-
lected in the self-assessment of the VET providers and the feedback reports submitted to VET  
providers which they can use to compare their own results with national results. The audited  
VET providers also received a feedback report on the audit.

Evaluation data was collected from all education providers (n = 16). The data covered 396  
students and 1,466 vocational skills demonstrations. The evaluation also covered students 
with special needs. The material covered 169 vocational skills demonstrations given by stu-
dents with special needs. The material contained vocational skills demonstration plans from 15  
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education providers and descriptions of 1,618 demonstrations. 16 education providers supplied 
self-assessment material. Two audit visits were made.

About two thirds (65%) of all students received the final grade “excellent” for the demonstrati-
on, 31 per cent received the grade “good” and four per cent the grade “satisfactory”. The most  
common grade in all competence areas was “excellent” except for mastering the knowledge  
forming the basis of the work. Key competences for lifelong learning accounted for the largest 
proportion of “excellent” grades (69%), while mastering the knowledge forming the basis of 
the work  accounted for the lowest proportion (43%). The averages for the objects of evaluation  
varied between 2.33 and 2.65 on a scale of one to three. The average of the final grade for the 
skills demonstration was 2.60. There were no grade differences between genders. However,  
there were slight grade differences  between VET providers. Unlike in many other evaluations 
of vocational upper secondary qualifications, no major problems or challenges were found in 
key competences for lifelong learning or their evaluation. Moreover, the grades for vocational 
skills demonstrations did not depend on the assessors and there were no significant differences 
in grades between the demonstration places. 

Students with special needs received fewer “excellent” grades and more “good” and “satis- 
factory” grades than other students. Nearly all (98%) of the skills demonstrations by special 
needs students were performed without using individually adjusted objectives. Slightly less 
than half (46%) of all grades given for the skills demonstrations without individually adjusted  
objectives were “good”. “Excellent” and “satisfactory” grades accounted for 40 and 13 per cent of all  
grades, respectively. 

The working life relevance is extremely good in the Vocational Qualification in Youth and Leisure 
Instruction . Roughly nine out of ten (89%) skills demonstrations were performed in working life 
and for many units and VET providers, nearly all skills demonstrations were given at the work- 
place. A total of 86 per cent of all demonstrations were performed as part of on-the-job  
learning. Nearly all students with special needs also performed their demonstrations at workplace.  
There was no connection between the grades and the skills demonstration places and regional 
differences were also small. Thus, the working life relevance in the programmes was of reason- 
ably uniform quality. Moreover, according to the self-assessment  of the VET providers, on-the-
job learning places meeting the qualification requirements are widely available. The availability 
of the skills demonstration place meeting the requirements was also considered generally good.

There was substantial variation between VET providers in the amount of on-the-job learning 
and participation of vocational teachers in the working-life periods. There were also differences  
between the quality of the demonstration and the demonstration plans as well as evaluation 
plans between VET providers. Furthermore, it was noted that there is room for improvement 
in  collecting and using monitoring and feedback information compiled by the VET providers,  
vocational teachers’ work-life skills as well as ensuring workplace instructors’ assessment  
competence. Differences in pedagogic activities and the quality of the skills demonstration  
process did not have statistically significant impact on the learning outcomes. The evaluation 
highlighted development needs in VET providers as well as in the education administration.
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1 
 Johdanto

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2013–2016.  
Arviointi perustui opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuk-
sen arviointisuunnitelma vuosille 2012–2015) ja sen täydennyspäätökseen (OKM 13/500/2013) sekä 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteissa määritettyihin tavoitteisiin, ammat-
titaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 2009).

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

Koulutuksen järjestäjä vastaa ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä. Järjestäjällä on tukenaan 
monijäseninen ammattiosaamisen näyttöjen toimielin, joka hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä valvoo 
näyttöjen toteuttamista. (L 601/2005, 25 a §.)

Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet2 ovat tutkinnon perusteiden mukaan

 ▪ työprosessin
 ▪ työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin
 ▪ työn perustana olevan tiedon ja
 ▪ elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta.

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

1  Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös käsitettä näyttö.
2  Raportissa käytetään arvioinnin kohteesta myös termiä osaamisalue.
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Oppimistulosten arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestivät nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2013–2016.  
Arvioinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat kyseisen koulutuksen syksyllä 2013. 
Arviointitietoa koottiin kolmen lukuvuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoista sekä täydentävästä arviointiaineistosta, jota varten koottiin koulutuksen 
järjestäjien itsearvioinnit, toimielinten hyväksymät ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointisuunnitelmat sekä näyttöjen kuvaukset. Itsearvioinneissaan koulutuksen järjestäjät tuottivat 
sekä määrällistä että laadullista tietoa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta, toteutuksesta, 
resursseista ja kehittämisestä. Lisäksi tehtiin kaksi arviointikäyntiä.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioinnin 
toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin vuoro-
vaikutteisuutta. Aineisto koottiin suoraan koulutuksen järjestäjien toteuttamista ammattiosaamisen 
näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi, arvioin-
tikäynnit sekä koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat 
verrata omia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. Arvioinnin monitahoisuus varmistettiin kutsumalla 
kaksi alan opettajaa tulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. He analysoivat ammattiosaamisen 
näyttöjen kuvaukset ja näyttösuunnitelmat rinnakkaisarviointina. Kumpikin opettajista osallistui 
myös yhdelle arviointikäynnille.

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Oppimistu-
lokset -luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ja ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointitavat. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 4. Luvuissa 
5 ja 6 kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen sisällön kuvausten ja näyttösuunnitelmien analyyseja 
koskevat tulokset. Luvussa 7 esitetään koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset. Raportin 
lopussa tarkastellaan arvioinnin luotettavuutta sekä esitetään arviointiin perustuvat johtopäätökset 
ja kehittämisehdotukset.
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2 
 Arviointiprosessi ja menetelmät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastasi arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, tulos-
ten analysoinnista sekä raportin laatimisesta. Arviointiryhmään kuuluivat yksikön päällikkö Anu 
Räisänen (9/2015 saakka), arviointineuvos Mari Räkköläinen (9/2015 alkaen), arviointiasiantuntijat 
Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen), arviointisuunnittelija Johanna 
Kiesi (1/2016 alkaen) sekä assistentti Ritva Saurio. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi 
arviointisuunnittelija Jukka Jalolahti ja itsearviointien avovastaukset analysoi arviointisuunnittelija 
Veera Stylman. Puuttuneiden arviointikeskustelutietojen imputoinnin toteutti erikoisasiantun-
tija Jukka Marjanen. Arviointiryhmään kutsuttiin alan asiantuntijoina koulutuspäällikkö Minna 
Kansanaho Etelä-Pohjanmaan Opistosta ja koulutusjohtaja Veka Ohtamaa Seurakuntaopistosta. 
He analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset sekä osallistuivat arviointikäynteihin 
ja arvioinnin tulosten tulkintaan. Lisäksi toisella arviointikäynneistä oli mukana Kontiolahden 
kunnan nuoriso-ohjaaja Jani Loponen työelämän edustajana.

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

2.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuvion 1 arviointiasetelmassa kuvataan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon oppimis-
tulosten arvioinnin rakenne, prosessi, arviointiaineistot ja aikataulu.
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2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 16) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

NÄYTTÖSUUNNITELMIEN 
(n = 15) ANALYSOINTI 

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän 
palaute 

2013–2016 2016 2017 

ARVIOINTIAINEISTO 
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 

NÄYTTÖJEN KUVAUSTEN 
ANALYSOINTI (n = 1 618) 

ARVOSANATIEDOT 
AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISTÄ 
• Arvosanat (n = 1 466) 
• Opiskelijat (n = 396) 
• Erityisopiskelijoiden näytöt 

(n = 169) 
• Koulutuksen järjestäjät (n = 15) 

ARVIOINTIKÄYNNIT (n = 2)  

KUVIO 1. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma

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).
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2.2 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi arviointitietoa kaikilta nuoriso- ja vapaa-ajanoh-
jauksen perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjiltä. 
Tiedonkeruu kohdistui vuonna 2013 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen 
näyttöihin. Arviointitietoa koottiin kolmen lukuvuoden ajan kerran lukuvuodessa erillisellä Excel-
pohjaisella lomakkeella. Määrälliset tunnusluvut olivat seuraavat:

1. Oppilaitoksen numero (Tilastokeskuksen numerointi)
2. Opiskelija suku- ja kaikki etunimet
3. Opiskelijan henkilökohtainen tunniste (opiskelijahallintojärjestelmässä käytetty ID)
4. Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessa (pv.kk.vvvv)
5. Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pv.kk.vvvv)
6. Opiskelijan sukupuoli 
7. Perustutkinto 
8. Tutkinnon osa 
9. Tutkinnon osan näytön arvosanat arviointikohteittain (arvosana-asteikko 1–3)
10. Tutkinnon osan näytön arvosana (arvosana-asteikko 1–3)
11. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohta (pv.kk.vvvv)
12. Näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä (kyllä/ei)
13. Ammattiosaamisen näyttöpaikka (työpaikka/ oppilaitos/ työpaikka ja oppilaitos)
14. Näyttöpaikka/paikat (organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet)
15. Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
16. Arviointikeskusteluun osallistuneet
17. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet

Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista3 koottiin pääosin samat tiedot (kohdat 4–11 ja 13–17). 
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.

3 Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista käytetään tekstissä myös termiä erityisopiskelijat.
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Itsearvioinnit

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearvioin-
tilomakkeen (liite 1) avulla arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2016. Itsearvioinnissa kartoitettiin 
koulutuksen toteuttamiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanoon liittyviä tietoja, näyt-
töjen suunnittelua, johtamista, seurantaa ja arviointia sekä kehittämistä. Itsearviointi toteutettiin 
monitahoisessa ryhmässä, jossa oli opettajien, työelämän, opiskelijoiden ja johdon edustajia. Itsear-
viointiaineisto koostui moniportaiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustuvasta arvioinnista.

Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat

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

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.

Arviointikäynnit

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoista ja alan opettajista koostunut arviointi-
ryhmä teki arviointikäynnit kahteen yksikköön. Käyntikohteet valittiin alueellisuuden, koulutuksen 
järjestäjän koon ja oppimistuloksista esiin nousseiden havaintojen pohjalta. Käyntikohteet olivat 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto ja Kanneljärven opisto.
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2.3 Koulutuksen järjestäjien osallistuminen 
ja aineistojen laajuus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan 
taulukossa 1. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa tarjoavia koulutuksen järjestäjiä oli 
syksyllä 2013 yhteensä 16, joista 15 toimitti oppimistulostietoja ja kaikki 16 itsearviointitietoja 
arviointiin. Näin ollen arvioinnin kattavuus oli lähes 100 prosenttia.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 16
Opiskelijat 396
Ammattiosaamisen näytöt 1 466
Erityisopiskelijoiden näytöt 169
Itsearvioinnit 16
Näyttösuunnitelmat 15
Näytön kuvaukset 1 618
Arviointikäynnit 2

2.4 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden taustatiedoista 
sekä prosessien laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon osittain 
ja arvioinnin kohteittain. Lisäksi arvosanoja tarkastellaan taustamuuttujien, kuten sukupuolen, 
opetuskielen, koulutuksen järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja näytön arvioijan mukaan. Näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen suorituspaikat sekä arviointiin osal-
listuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. Muiden kuin erityisopiskelijoiden oppimistulokset 
raportoidaan luvussa 3. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 4.

Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa käytetään frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keskiarvo-, 
moodi-, mediaani- ja hajontalukuja. Arvosanojen eroja erilaisten taustamuuttujien, kuten sukupuolen 
ja järjestäjän sijainnin suhteen analysoidaan tilastollisesti. Kahden ryhmän (esim. miehet ja naiset) 
väliset keskimääräiset keskiarvoerot on analysoitu t-testillä, ja usean ryhmän väliset erot yksisuun-
taisella varianssianalyysillä (Anova) tai Kruskal-Wallisin testillä. 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 merkitsevä ero on raportoitu silloin, kun p < 0,05. Kuvioissa ja taulukoissa prosentti-
jakaumat on pyöristetty kokonaisluvuiksi, joten ne voivat olla hieman alle tai yli 100:n.
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Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, 
miten yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuk-
sia. Arvioinnissa käytettiin kolmiportaista asteikkoa ja kriteerejä: 1 = helppo, alittaa tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaa-
timuksia, 3 = vaikea, ylittää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen kuvausten 
analysointitulokset raportoidaan luvussa 5.

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-
suunnitelmat (näyttösuunnitelmat). Arviointi perustui laadullisiin kriteereihin ja kolmiportaiseen 
arviointiasteikkoon. Näyttösuunnitelmista arvioitiin muun muassa ammattiosaamisen näyttöjen 
järjestämisen työelämälähtöisyyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia näyttöihin. Näyttösuunnitelmien analysoinnin tulokset 
esitetään luvussa 6. Arviointilomake ja kriteerit ovat liitteessä 2.

Itsearviointien laadulliset vastaukset analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. Järjes-
täjien kuvausten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjalta syntyvän profiilin 
mukaan. Työssä käytettiin apuna NVivo-analyysityökalua. Raportissa keskitytään kuvaamaan 
oppimistulosten arvioinnin kannalta keskeisiä näkökohtia. Itsearvioinnin tulokset raportoidaan 
luvussa 7.

Loppuvuodesta 2016 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa järjestäjän oppi-
mistuloksia ja itsearvioinnin tuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin. Lisäksi arviointikäyntien 
kohteena olleet koulutuksen järjestäjät saivat käyntien pohjalta muodostetut palauteraportit.

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

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden 
aikana yhteensä 1  466 ammattiosaamisen näyttöä 12:ssa eri tutkinnon osassa (taulukko 2). 
Eniten näyttöjä (80 % kaikista näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: ohjaajuus, ohjauksen 
menetelmät, ohjaus eri toimintaympäristöissä ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

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

Tutkinnon osa Laajuus 
osp

n % Järjestäjien  
määrä, joilla 

tutkinnon osaa 
suoritettu

Miesten / Naisten 
osuus tutkinnon 

osan
suorittaneista (%)

Ohjaajuus 35 330 22,5 15 33 / 67
Ohjauksen menetelmät 30 302 20,6 15 33 / 67
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 295 20,1 15 33 / 67
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 248 16,9 15 34 / 66
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat 5–15 120 8,2 10 39 / 61

Projektitoiminnan ohjaus 15 49 3,3 4 24 / 76
Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 45 3,1 10 24 / 76
Palvelujen tuottaminen 15 30 2,0 5 30 / 70
Ikääntyvien ohjaus 15 27 1,8 5 15 / 85
Yrityksessä toimiminen 15 13 0,9 3 46 / 54
Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 15 6 0,4 2 50 / 50
Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
tutkinnoista 10–15 1 0,1 1

Yhteensä 1 466 100,0 33 / 67
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Opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana keskimäärin 3,7 ammattiosaamisen näyttöä 
(taulukko 3). Useimmat opiskelijat olivat suorittaneet viisi näyttöä, ja kaiken kaikkiaan 
opiskelijoista noin joka kolmas (65  %) suoritti neljästä kuuteen näyttöä. Naiset suorittivat 
keskimäärin 3,8 näyttöä ja miehet 3,6.

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Suoritettujen  
ammattiosaamisen 
näyttöjen määrä

n miehiä (%) naisia (%) % opiskeli-
joista

% miehistä % naisista

1 näyttö 57 39 61 14 16 14
2 näyttöä 43 40 60 11 12 10
3 näyttöä 35 43 57 9 11 8
4 näyttöä 92 36 64 23 24 23
5 näyttöä 164 29 71 41 34 45
6 näyttöä 5 60 40 1 2 1
Yhteensä 396 35 65 100 100 100

3.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Noin kaksi kolmasosaa (65 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 
31  prosenttia hyvän ja 4  prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 2). Yleisin arvosana kaikilla 
osaamisalueilla paitsi työn perustana olevan tiedon hallinnassa oli kiitettävä. Kiitettävien 
arvosanojen osuudet vaihtelivat arviointikohteittain 43 prosentista 69 prosenttiin. Eniten 
kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttäviä 
arvosanoja taas oli eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa, jossa myös hyvien 
arvosanojen osuus oli muita arviointikohteita suurempi. Tyydyttävien arvosanojen osuus vaihteli 
arviointikohteittain 4 ja 11 prosentin välillä.
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Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 1 452)

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
(n = 1 451)

Työprosessin hallinta (n = 1 450)

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

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

Tunnuslukujen4 tarkastelu osoittaa, että työn perustana olevan tiedon hallintaa lukuun ottamatta 
yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla on kiitettävä (taulukko 4). Keskiarvot eri osaamisalueilla 
vaihtelevat 2,33:n ja 2,65:n välillä. Tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,60. 
Keskihajonnat ovat hieman yli puolen arvosanan luokkaa, mikä kertoo siitä että arvosanat ovat 
keskittyneet keskiarvon ympärille. Puuttuvia arvosanatietoja on hyvin vähän, suurimmillaankin 
niiden osuus on vain noin 1 prosentti kaikista arviointikohteen arvosanatiedoista.

TAULUKKO 4. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen tunnusluvut arviointikohteittain

 Työ- 
prosessin 

hallinta

Työmenetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin  

hallinta

Työn  
perustana 

olevan tiedon 
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot

Tutkinnon 
osan näytön 

arvosana

n 1 450 1 451 1 452 1 450 1 461
Keskiarvo 2,59 2,55 2,33 2,65 2,60
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta 0,57 0,59 0,66 0,56 0,57
Puuttuvia tietoja 16 15 14 16 5

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

4  keskiarvo = lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä; mediaani = suuruusjärjestykseen asetetuista muuttujan arvoista 
(arvosana) keskimmäinen; moodi = yleisin arvo (arvosana); keskihajonta = havaintoarvojen (arvosanojen) poikkeama 
keskiarvosta
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Arvosanojen tarkemmassa tarkastelussa ilmeni mm. seuraavaa:

 ▪ Voimakkaimmin yhteydessä tutkinnon osan näytön arvosanoihin olivat työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin hallinnan arvosanat (r = 0,80). Matalin korrelaatio näytön lopul-
liseen arvosanaan taas oli työn perustana olevan tiedon hallinnan arvosanoilla (r = 0,70).

 ▪ Tutkinnon osan näytön arvosana oli käytännössä aina vähintään hyvä silloin, kun ainakin 
yhden arvioinnin kohteen osaaminen oli arvioitu kiitettäväksi.

 ▪ Tutkinnon osan näytöstä saatiin kiitettävä arvosana useimmiten silloin, kun työn perusta-
na olevan tiedon hallinnasta oli saatu kiitettävä arvosana. Tällöin tutkinnon osan näytön 
arvosanoista 97 prosenttia oli kiitettäviä.

 ▪ Näytöistä 44 prosenttia oli sellaisia, joissa arvosana oli sama kaikilla osaamisalueilla ja 
osaaminen näin ollen arvosanojen valossa hyvin tasalaatuista.

 ▪ Yksinomaan kiitettävillä arvosanoilla niin osaamisalueittain kuin tutkinnon osan näytön 
arvosanan osalta arvioituja näyttöjä oli noin puolet (51 %) kaikista niistä näytöistä, joissa 
näytön lopullinen arvosana oli kiitettävä. Kaikista näytöistä näiden pelkillä kiitettävillä 
arvosanoilla arvioitujen näyttöjen osuus oli noin kolmannes.

Liitteessä 3 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Erityisen hyviä 
arvosanoja opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: monikulttuurisen toiminnan ohjaus 
(keskiarvo 2,73) ja ikääntyvien ohjaus (keskiarvo 2,70). Vastaavasti heikoimpia arvosanoja 
(keskiarvot 2,38 ja 2,47) opiskelijat saivat yrityksessä toimiminen ja palvelujen tuottaminen 
-tutkinnon osista. Näidenkin tutkinnon osien yleisin arvosana on kuitenkin kiitettävä.

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

Ohjaajuus (n = 330) (35 osp)
Ohjauksen menetelmät (n = 302) (30 osp)
Ohjaus eri toimintaympäristöissä (n = 295) (40 osp)
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen (n = 248) (20 osp)

Näistä ohjaajuus, ohjauksen menetelmät ja ohjaus eri toimintaympäristöissä ovat kaikille opiske-
lijoille pakollisia tutkinnon osia.
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Ohjaajuus (35 osp)

Yli puolet (59 %) opiskelijoista sai ohjaajuus -tutkinnon osasta näytön arvosanaksi kiitettävän 
(kuvio 3). Tyydyttävien arvosanojen osuus oli 3 prosenttia. Kaikissa arviointikohteissa paitsi työn 
perustana olevan tiedon hallinnassa yleisin arvosana oli kiitettävä. Kiitettävien osuus vaihteli 
osaamisalueittain 37 prosentista 62 prosenttiin. Suurimmillaan kiitettävien arvosanojen osuus oli 
elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Hyvien arvosanojen osuus vaihteli 35 ja 53 prosentin välillä. 
Tyydyttävien arvosanojen osuus taas vaihteli 3 prosentista 10 prosenttiin. Eniten tyydyttäviä ar-
vosanoja oli työn perustana olevan tiedon hallinnassa. 
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Tutkinnon osan näytön arvosana (n = 330)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot (n = 329)

Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 330)

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
(n = 330)

Työprosessin hallinta (n = 330)

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

KUVIO 3. Ohjaajuus -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain

Ohjauksen menetelmät (30 osp)

Reilu kaksi kolmasosaa (69 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän 
(kuvio 4). Noin joka neljäs (26 %) opiskelija sai arvosanaksi hyvän, ja tyydyttävien arvosanojen osuus 
oli 5 prosenttia. Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli kiitettävä, jonka osuus vaihteli 
osaamisalueittain 51 prosentin ja 68 prosentin välillä. Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat 
työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta sekä elinikäisen oppimisen avaintaidoista. 
Tyydyttävien arvosanojen osuus oli suurimmillaan työn perustana olevan tiedon hallinnassa, jossa 
joka kymmenes arvosana oli tyydyttävä.
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Työprosessin hallinta (n = 301)

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

KUVIO 4. Ohjauksen menetelmät -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain

Ohjaus eri toimintaympäristöissä (40 osp)

Ohjaus eri toimintaympäristöissä -tutkinnon osassa 64 prosenttia tutkinnon osan näytön arvo-
sanoista oli kiitettäviä (kuvio 5). Hyvien arvosanojen osuus oli vajaa kolmannes ja tyydyttävien 
5 prosenttia arvosanoista. Arviointikohteittain tarkasteltuna kiitettäviä arvosanoja saatiin eniten 
elinikäisen oppimisen avaintaidoista (72 %) ja vähiten työn perustana olevan tiedon hallinnasta 
(39 %). Nämä arviointikohteet olivat vastaavasti ääripäinä myös tyydyttävien arvosanojen osuuksissa, 
joka oli suurimmillaan työn perustana olevan tiedon hallinnassa (14 %) ja pienimillään elinikäisen 
oppimisen avaintaidoissa (2 %).
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 Tyydyttävä (1)  Hyvä (2)  Kiitettävä (3)

KUVIO 5. Ohjaus eri toimintaympäristöissä -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain
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Nuorten sosiaalinen vahvistaminen (20 osp)

Myös tässä tutkinnon osassa selvästi yleisin arvosana oli kiitettävä, jonka osuus kaikista tutkinnon 
osan näytön arvosanoista oli hieman reilu kaksi kolmasosaa (kuvio 6). Hyvien arvosanojen osuus oli 
26 prosenttia ja tyydyttävien 4 prosenttia. Osaamisalueittain kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli 
41 ja 75 prosentin välillä ollen yleisintä elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Vain työn perustana 
olevan tiedon hallinnasta saatiin hyviä arvosanoja enemmän kuin kiitettäviä. Myös tyydyttäviä 
arvosanoja opiskelijat saivat eniten työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Vähiten tyydyttäviä 
arvosanoja saatiin työprosessin hallinnasta (2 %).
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 Tyydyttävä (1)  Hyvä (2)  Kiitettävä (3)

KUVIO 6. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain
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3.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

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

Koulutuksen järjestäjät asetettiin kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen keski-
arvojen mukaiseen järjestykseen ja sen pohjalta ryhmiin (kuvio 7). Järjestäjäkohtaiset näyttöjen 
arvosanojen keskiarvot olivat kaiken kaikkiaan erittäin hyviä, ne vaihtelivat 2,28:n ja 2,86:n välillä, 
joten ääripäiden ero oli reilu puoli arvosanaa. Neljällä viidestä järjestäjästä (12/15) keskiarvo oli 
vähintään 2,5. Alimpaan kolmannekseen (ryhmä 1) kuuluvien järjestäjien näyttöjen arvosanojen 
keskiarvo oli 2,41, keskitasoisten (ryhmä 2) järjestäjien 2,59 ja ylimpään kolmannekseen (ryhmä 3) 
kuuluvien järjestäjien 2,78. Alimpaan ja ylimpään kolmannekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen 
keskiarvojen ero oli alle puoli (0,37) arvosanaa5.
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Koulutuksen järjestäjä

Ryhmä 2 (n = 6)

ka. = 2,59

Ryhmä 3 (n = 5)

ka. = 2,78

Ryhmä 1 (n = 4)

ka. = 2,41

KUVIO 7. Koulutuksen järjestäjät kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvojen 
mukaisessa järjestyksessä (ryhmä 1 = alin kolmannes, ryhmä 2 = keskitasoiset, ryhmä 3 = ylin 
kolmannes)

Koulutuksen järjestäjistä näyttöjen arvosanojen keskiarvojen perusteella muodostettujen ryhmien 
eroja tarkastellaan arviointikohteittain kuviossa 8. Ryhmien 1 ja 3 keskiarvojen välillä oli eniten 
eroa6 (0,44 arvosanaa) työn perustana olevan tiedon hallinnassa ja vähiten7 (0,33 arvosanaa) työ-
prosessin hallinnassa.
5  tilastollisesti merkitsevä ero
6  tilastollisesti merkitsevä ero
7  tilastollisesti merkitsevä ero
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Ryhmä 1 (n = 389) Ryhmä 2 (n = 569) Ryhmä 3 (n = 503)

KUVIO 8. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön 
arvosanojen keskiarvot koulutuksen järjestäjän arvosanojen keskiarvon mukaisissa ryhmissä

Kuviossa 9 koulutuksen järjestäjät on asetettu ohjaajuus, ohjauksen menetelmät, ohjaus eri toi-
mintaympäristöissä ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen -tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen 
keskiarvojen mukaiseen järjestykseen. Tarkasteluista on poistettu järjestäjät, joilla oli alle kolme 
näyttöä kyseisissä tutkinnon osissa.

Ohjaajuus -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 15) arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 
noin 2,3:n ja 2,92:n välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen ero oli reilu kuusi kymme-
nystä. Kahdella kolmasosalla (10/15) järjestäjistä keskiarvo oli vähintään 2,5.

Ohjauksen menetelmät -tutkinnon osan näyttöjen arvosanojen keskiarvot vaihtelivat koulutuk-
sen järjestäjittäin (n = 15) noin 2,2:n ja tasan 3,0:n välillä, joten parhaan ja heikoimman järjestäjän 
välinen ero oli tässä tutkinnon osassa kaksi kymmenystä vaille yhden arvosanan. Neljällä viidestä 
järjestäjästä (12/15) keskiarvo oli yli 2,5.

Ohjaus eri toimintaympäristöissä -tutkinnon osassa heikoimman koulutuksen järjestäjän näyttöjen 
arvosanojen keskiarvo oli 2,08 ja parhaan 2,96 joten eroa ääripäiden välillä oli hieman alle yhden 
arvosanan verran. Selvällä enemmistöllä järjestäjistä (10/14) keskiarvo oli yli 2,5. 

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 14) arvosano-
jen keskiarvot vaihtelivat tasan kahden ja 2,84:n välillä. Ääripäitä edustavien järjestäjien välinen 
ero oli siis reilun kymmenyksen vaille yhden arvosanan. Noin neljällä viidestä järjestäjästä (11/14) 
arvosanojen keskiarvo oli 2,6 tai enemmän.
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KUVIO 9. Koulutuksen järjestäjät näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 
tutkinnon osittain

3.4 Arvosanat sukupuolen ja koulutuksen 
järjestäjän sijainnin mukaan

Tämä alaluku sisältää näyttöjen arvosanojen keskiarvojen vertailut sukupuolen ja koulu-
tuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Kaikki oppimistulostietoja ilmoittaneet järjestäjät  
toteuttivat koulutuksen suomenkielisenä, joten vertailua opetuskielen mukaan ei tehdä.

Arvosanat sukupuolen mukaan

Arviointiaineiston opiskelijoista 35 prosenttia oli miehiä ja 65 prosenttia naisia. Vastaavasti noin 
kaksi kolmasosaa (67 %) nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon näytöistä oli naisten 
suorittamia ja noin kolmannes (33 %) miesten. Naisten ja miesten saamien arvosanojen keskiarvot 
olivat käytännössä samat niin tutkinnon osan näytön arvosanojen osalta kuin osaamisalueittain 
tarkasteltuna (kuvio 10). Suurimmillaankin eroa keskiarvojen välillä oli vain 0,04 arvosanaa. Myös 
tutkinnon osittain tarkasteltuna naiset ja miehet saivat keskimäärin yhtä hyviä arvosanoja.
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 Miehet (n = 485) 2,58 2,55 2,30 2,66 2,61
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KUVIO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä  
tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot sukupuolen mukaan

Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestäjien alueelliseen sijaintiin perustuva tulosten vertailu tehtiin AVI-alueiden 
perusteella. Koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Suomessa 5, Lounais-Suomessa 1, Länsi- ja Sisä-
Suomessa 4, Itä-Suomessa 2, Pohjois-Suomessa 1 ja Lapissa 2. Järjestäjien vähäisen määrän vuoksi 
AVI-alueisiin pohjautuvissa tarkasteluissa Lounais-Suomi yhdistettiin Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-
alueeseen ja Pohjois-Suomi Lapin AVI-alueeseen. Tarkastelussa näyttökohtainen aluetieto perustuu 
koulutuksen järjestäjän sijaintiin.

AVI-alueisiin perustuneiden arvosanojen keskiarvojen välillä oli vain pieniä eroja (kuvio 11). Lopul-
listen arvosanojen keskiarvot olivat korkeimmat Itä- ja Etelä-Suomen alueiden järjestäjillä, mutta 
kaikkien AVI-alueiden keskiarvot olivat yli 2,5:n ja vaikka ero ääripäiden välillä oli tilastollisesti mer-
kitsevä8, on se käytännössä pieni (0,12 arvosanaa). Osaamisalueittain tarkasteltuna eroa keskiarvojen 
välillä oli 0,11–0,16 arvosanaa. Yhdelläkään AVI-alueella miesten ja naisten arvosanojen keskiarvot 
eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Myöskään eri AVI-alueiden miesopiskelijoiden 
arvosanojen keskiarvot eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. Sen sijaan Itä-Suomessa naisten 
arvosanat olivat hieman parempia kuin muilla AVI-alueilla.

8  p < 0,05
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 Pohjois-Suomi & Lappi (n = 250) 2,50 2,50 2,36 2,62 2,56
 Itä-Suomi (n = 220) 2,60 2,64 2,39 2,71 2,66
 Lounais-Suomi & Länsi-
 ja Sisä-Suomi (n = 428) 2,54 2,48 2,28 2,58 2,54

 Etelä-Suomi (n = 563) 2,66 2,58 2,32 2,68 2,65

Työprosessin
hallinta den  ja materi-

KUVIO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvot koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan
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3.5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointitavat

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

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat ja suorittaminen 
työssäoppimisen aikana

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon näytöt suoritettiin lähes poikkeuksetta (89 %) 
työpaikalla. Näytöistä yksi kymmenestä toteutettiin oppilaitoksessa (kuvio 12). Oppilaitoksen 
ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli noin 2 prosenttia kaikista näytöistä. Työssäoppimisen 
yhteydessä suoritettujen näyttöjen osuus oli lähes vastaava, 86 prosenttia. Työpaikkanäytöistä 
valtaosa oli näyttöpaikan nimitiedon perusteella julkisen sektorin työpaikoilla. Vajaa 3 prosenttia 
(32 kpl) oli taas näyttöpaikan nimen perusteella suoritettu ulkomailla. Liitteeseen 4 on koottu 
näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain sekä näyttöjen arvosanojen keskiarvot suorituspaikan 
mukaan eri tutkinnon osissa.

89 %

10 %

2 %

  Työpaikka (n = 1 296)

  Oppilaitos (n = 141)

  Työpaikka ja oppilaitos (n = 24)

KUVIO 12. Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat

Kaikista tutkinnon osista näyttöjä suoritettiin eniten työpaikoilla (100 %) kansalais- ja järjestötoi-
minnan ohjaus sekä ikääntyvien ohjaus -tutkinnon osissa. Oppilaitoksessa eniten näyttöjä (100 %) 
suoritettiin puolestaan yrityksessä toimiminen -tutkinnon osassa. Työpaikan ja oppilaitoksen yh-
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distelmänäyttöjä taas oli suhteellisesti eniten paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvissa 
tutkinnon osissa (4 %). Kuviossa 13 tarkastellaan neljän yleisimmän tutkinnon osan näyttöpaikkoja. 
Vain ohjauksen menetelmät -tutkinnon osassa työpaikkanäyttöjen osuus on hieman pienempi kuin 
kaikkien tutkinnon osien työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuus. Ohjaus eri toimintaympäris-
töissä ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen -tutkinnon osissa työpaikkanäyttöjen osuus on lähes 
100 prosenttia.
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KUVIO 13. Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat (%) neljässä yleisimmässä tutkinnon 
osassa

Taulukossa 5 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuutta koulutuksen jär-
jestäjittäin. Lähes kaikilla järjestäjillä (13/15) työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli yli 
75 prosenttia. Lopuilla kahdella järjestäjälläkin 50–75 prosenttia näytöistä toteutettiin työpaikalla, 
eikä yhdelläkään järjestäjällä työpaikkanäyttöjen osuus siis jäänyt alle puoleen kaikista näytöistä. 

TAULUKKO 5. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin

Työpaikkanäyttöjen osuus suoritetuista näytöistä N (järjestäjien määrä) % järjestäjistä
Yli 75 % 13 87
50–75 % 2 13
30–49 % 0 0
Alle 30 % 0 0
Yhteensä 15 100
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Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat koulutuksen 
järjestäjän sijainnin ja arvosanojen keskiarvon mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa ei ollut suuria alueellisia eroja järjestäjän sijainnin 
mukaan tarkasteltuna (kuvio 14). Työpaikalla suoritettuja näyttöjä oli eniten Etelä-Suomen alueella 
toimivilla järjestäjillä, joskin ero Pohjois-Suomen & Lapin sekä Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen 
järjestäjiin on vain muutaman prosenttiyksikön. Suhteessa vähiten työpaikkanäyttöjä (75 %) ja 
samalla eniten oppilaitosnäyttöjä oli Itä-Suomen alueen järjestäjillä.
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KUVIO 14. Näyttöpaikkojen jakautuminen prosenttiosuuksina koulutuksen järjestäjän sijainnin 
mukaan

Arvosanojen keskiarvojen perusteella alimpaan kolmannekseen luokitelluilla järjestäjillä oli 
eniten (97  %) työpaikalla toteutettuja näyttöjä (kuvio 15). Myös ylimmän kolmanneksen 
järjestäjien näytöistä useampi kuin yhdeksän kymmenestä tehtiin työpaikalla. Keskimmäisessä 
kolmanneksessa noin neljä viidestä näytöstä toteutettiin työelämässä.
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KUVIO 15. Näyttöpaikkojen jakautuminen prosenttiosuuksina koulutuksen järjestäjien  
arvosanojen keskiarvon mukaisissa luokissa

Ammattiosaamisen näytön arviointi

Noin puolesta (55 %) näytöistä tieto arviointikeskusteluun osallistuneista puuttuu. Tämä johtuu 
osittain viimeisen lukuvuoden tiedonkeruussa tapahtuneesta virheestä. Kolmannelta lukuvuodelta 
puuttuvat tiedot muodostavat noin puolet kaikista puuttuvista tiedoista. Niiden näyttöjen osalta 
joista tieto on, ovat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja arvioineet yhdessä valtaosan (86 %, 
kuvio 16). Opiskelija ja opettaja kävivät arviointikeskustelun kahdestaan ilman työelämän edustajaa 
reilussa kymmenyksessä näytöistä (13 %).

Nämä arviointikeskusteluun osallistuneiden prosenttiosuudet ovat hyvin lähellä työpaikkanäyttö-
jen sekä oppilaitosnäyttöjen osuuksia (89 % näytöistä työpaikalla ja 10 % oppilaitoksessa, ks. kuvio 
12). Ne ovat myös suunnilleen vastaavia kuin erityisopiskelijoiden näyttöjen arviointikeskustelui-
hin osallistuneiden osuudet, joista ei siis puutu tietoja: opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja  
arvioivat 92 prosenttia näytöistä, opiskelija ja opettaja taas 8 prosenttia (ks. kuvio 24). Siten ku- 
vion 16 vasemmanpuoleisen kuvan jakaumaa voidaan pitää kohtuullisen luotettavana arviona siitä,  
mitkä arviointikeskusteluun osallistuneiden osuudet koko aineistossa olisivat, jos tietoja ei puuttuisi. 
Tätä tukee myös aiempien arviointien havainto siitä, että pääsääntöisesti kaikki kolme osapuolta 
osallistuvat arviointikeskusteluun näytön ollessa työpaikalla. Liitteeseen 5 on koottu näyttöjen 
arviointiin osallistuneet ja puuttuvat tiedot eriteltyinä tutkinnon osittain.
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KUVIO 16. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet

Taulukossa 6 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Niiden näyttöjen 
osalta joista tieto arviointikeskusteluun osallistuneista on, arvioivat opiskelija, opettaja ja työelämän 
edustaja yhdessä lähes kaikki työpaikalla toteutetut näytöt. Oppilaitosnäytöistä taas suurin osa oli 
opettajan ja opiskelijan yhdessä arvioimia.

TAULUKKO 6. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan

Arviointiin osallistuneet Näyttö  
työpaikalla

Näyttö  
oppilaitoksessa

Näyttö  
työpaikalla ja 

oppilaitoksessa

n % n % n %
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 541 42 20 14 6 25
Opiskelija ja opettaja 35 3 51 36 2 8
Opettaja ja työelämän edustaja 1 0     
Opiskelija ja työelämän edustaja
Arviointikeskustelua ei pidetty       
Puuttuvia tietoja 719 55 70 50 16 67
Yhteensä 1 296 100 141 100 24 100

Noin kahdessa kolmesta (68 %) näytöstä opettaja ja työelämän edustaja päättivät yhdessä arvosa-
nasta (kuvio 17). Opettaja päätti yksin noin kolmanneksen näyttöjen arvosanoista. Liitteeseen 6 
on koottu näyttöjen arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain.
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KUVIO 17. Näytön arvosanasta päättäneet

Taulukossa 7 tarkastellaan erikseen opettajan ja työelämän edustajan yhdessä päättämien arvosa-
nojen osuuksia koulutuksen järjestäjittäin. Yli puolella järjestäjistä (60 %) opettajan ja työelämän 
edustajan päättämien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli yli 75 prosenttia. Kolmella jär-
jestäjällä tällaisten yhdessä päätettyjen arvosanojen osuus oli alle 30 prosenttia.

TAULUKKO 7. Opettajan ja työelämän edustajan yhdessä päättämien arvosanojen osuus  
koulutuksen järjestäjittäin

Yhdessä päätettyjen arvosanojen osuus N (järjestäjien määrä) % järjestäjistä
Yli 75 % 9 60
50–75 % 1 7
30–49 % 2 13
Alle 30 % 3 20
Yhteensä 15 100

Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä osiossa tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arviointi-
käytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin.

Sillä, ketkä näytön arviointiin osallistuivat, ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä annettuihin 
arvosanoihin (kuvio 18). Niiden näyttöjen osalta joista tieto arviointikeskustelun kokoonpanosta 
oli käytettävissä, saivat opiskelijat keskimäärin yhtä hyviä arvosanoja riippumatta siitä, käytiinkö 
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arviointikeskustelu vain opiskelijan ja opettajan kesken, vai osallistuiko myös työelämän edustaja 
arviointikeskusteluun. Erot keskiarvoissa näiden kahden arviointikokoonpanon välillä olivat  
arviointikohteittain 0,06–0,12 arvosanaa. Näyttöjen lopullisten arvosanojen keskiarvoissa eroa 
oli 0,09 arvosanaa. Myöskään niiden näyttöjen keskiarvot, joista arviointikeskustelun kokoonpa-
notietoa ei ollut käytettävissä, eivät eronneet merkittävästi muista näytöistä.
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KUVIO 18. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina

Puuttuneista tiedoista johtuen arviointikeskusteluun osallistuneiden yhteyttä arvosanoihin selvitettiin 
vielä tarkemmin paikkaamalla puuttuneita tietoja imputointimenetelmin9. Myös tämä tarkastelu tuki 
havaintoa siitä, ettei arviointikeskusteluun osallistuneilla ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä arvo-
sanoihin. Kuviossa 19 on esitetty pylväillä edellisen kuvion mukainen keskiarvo eri arviointikeskuste-
lukokoonpanoille arviointiaineistossa ilman imputointia. Pylväiden kohdalla olevat mustat pystyviivat 
taas kuvaavat jokaisen arviointikohteen ja arviointikeskusteluun osallistuneiden osalta imputoimalla 
saatujen keskiarvojen vaihteluvälejä. Kuvion asteikkoa on havainnollistamisen vuoksi jouduttu  
typistämään välille 2,0–2,8 sillä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan muodostaman arvioin-
tikeskustelukokoonpanon osalta saadut keskiarvot vaihtelivat suurimmillaankin vain 0,02 arvosanaa. 

9  Aineistosta puuttuneita arviointikeskustelutietoja pääteltiin perustuen siihen, oliko työelämän edustaja ollut mukana 
päättämässä näytön arvosanasta, sekä siihen, mikä aineistossa olemassa olevien tietojen osalta oli arviointikeskusteluun 
osallistuneiden jakauma eri tutkinnon osissa ja koulutuksen järjestäjillä. Sen jälkeen jokaisella muodostetulla kymmenellä 
vaihtoehtoisella jakaumalla arviointikeskusteluun osallistuneista laskettiin arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain.
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KUVIO 19. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina 
arviointiaineistossa ja imputoinnin perusteella 

Näyttöjen arvosanat eivät eronneet merkittävästi myöskään näytön suorituspaikan mukaan ver-
tailtaessa (kuvio 20). Työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanat olivat keskimäärin käytännössä 
samaa tasoa kuin oppilaitosnäytöistä annetut arvosanat. Myös kaikilla osaamisalueilla arvosanojen 
keskiarvot olivat lähes samat näyttöpaikasta riippumatta. Työpaikkanäyttöjen ja oppilaitosnäyttöjen 
arvosanajakaumien välillä ei lähemmässä tarkastelussa myöskään ollut merkittäviä eroja. Pienestä 
joukosta työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäyttöjä saatiin keskimäärin hieman parempia ar-
vosanoja, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä vain elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. 
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KUVIO 20. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan

Kuviossa 21 tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvoja tarkastellaan AVI-alueittain sen mu-
kaan, onko näyttö ollut työpaikalla vai oppilaitoksessa. Oppilaitosnäytöistä saatiin eri AVI-alueilla 
keskimäärin suunnilleen yhtä hyviä arvosanoja. Keskiarvojen välinen ero oli suurimmillaan 0,1 
arvosanaa. Myöskään työpaikkanäytöissä ei ollut keskiarvoissa merkittäviä eroja AVI-alueiden 
välillä, suurimmillaan ero oli 0,15 arvosanaa. Yhdenkään luokittelun mukaisen AVI-alueen sisällä 
työpaikkanäyttöjen ja oppilaitosnäyttöjen arvosanojen keskiarvot eivät eronneet merkitsevästi 
toisistaan, eli myös kaikilla AVI-alueilla näytöistä saatiin keskimäärin yhtä hyviä arvosanoja niin 
työpaikka- kuin oppilaitosnäytöissä.
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KUVIO 21. Tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot näyttöpaikan ja AVI-alueen mukaan
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4 
 Erityisopiskelijoiden 

oppimistulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden suorittamia ammattiosaamisen 
näyttöjä sekä niiden arvosanoja ja toteutustapoja. 

Kaikille erityisopiskelijoille (100 %) oli laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma (HOJKS). Naiset suorittivat näytöistä hieman alle kaksi kolmasosaa (64 %). 
Lähes kaikki erityisopiskelijoiden näytöt (94 %) olivat opiskelijoilta, jotka opiskelivat tavallisessa 
opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa. Erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskelleilta oli noin 6 prosenttia näytöistä.

Ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Erityisopiskelijoiden oppimistulostietoja toimitti 12 koulutuksen järjestäjää. Erityisopiskelijat suo-
rittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 169 ammattiosaamisen näyttöä 10:ssä eri tutkinnon 
osassa (taulukko 8). Noin neljä viidestä (79 %) näytöstä oli seuraavissa tutkinnon osissa: ohjauksen 
menetelmät, ohjaus eri toimintaympäristöissä, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä ohjaajuus.

TAULUKKO 8. Erityisopiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä 
tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Laajuus 
osp

n % Miesten / Naisten osuus  
tutkinnon osan suorittaneista 

(%)
Ohjauksen menetelmät 30 38 22,5 34 / 66
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 33 19,5 33 / 67
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 33 19,5 36 / 64
Ohjaajuus 35 30 17,8 43 / 57
Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 13 7,7 39 / 62
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat 5–15 8 4,7 38 / 63

Projektitoiminnan ohjaus 15 5 3,0 0 / 100
Palvelujen tuottaminen 15 4 2,4 25 / 75
Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 15 3 1,8 67 / 33
Yrityksessä toimiminen 15 2 1,2 50 / 50
Yhteensä 169 100 36 / 64
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Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Lähes kaikki (98 %) näytöt suoritettiin ilman mukautuksia. Seuraavassa tarkastellaan ei-mukaute-
tuin tavoittein suoritettujen näyttöjen arvosanoja. Mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen 
arvosanoja ei raportoida niiden vähäisen määrän vuoksi.

Kuviossa 22 on kuvattu erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen jakaumat 
ei-mukautetuin tavoittein suoritetuissa näytöissä. Yleisin arvosana niin tutkinnon osan näytön 
arvosanaksi kuin arviointikohteittain oli hyvä. Hieman alle puolet erityisopiskelijoista (46 %) sai 
näytön arvosanaksi hyvän, 40 prosenttia kiitettävän ja vajaa viidennes tyydyttävän arvosanan. 
Hyvien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteittain 45 prosentista 52 prosenttiin. Kiitettäviä 
arvosanoja opiskelijat saivat eniten (41 %) elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Vähiten kiitettäviä 
arvosanoja saatiin työn perustana olevan tiedon hallinnasta, noin 27 prosenttia. Samoin tyydyttäviä 
arvosanoja oli vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja eniten työprosessin hallinnassa.
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KUVIO 22. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma ei-mukautetuissa näytöissä

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvioinnissa oli käytetty pääosin (86 %) numeerista arviointia. Lisäksi 
näytöistä hieman useampi kuin joka kymmenes (13 %) arvioitiin sekä sanallisesti että numeerisesti.

Myös erityisopiskelijat suorittivat näytöt lähes poikkeuksetta (87 %) työpaikalla (kuvio 23). 
Oppilaitosnäyttöjen osuus oli 10 prosenttia ja oppilaitoksen ja työpaikan yhdistelmänäyttöjen 
3 prosenttia kaikista näytöistä.
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KUVIO 23. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat

Lähes kaikkiin erityisopiskelijoiden näyttöjen arviointeihin osallistuivat opiskelija, opettaja ja 
työelämän edustaja (kuvio 24). Hieman alle kymmenesosaan (8 %) arviointikeskusteluista osallis-
tuivat opiskelija ja opettaja kahdestaan. Opettaja ja työelämän edustaja päättivät pääosin yhdessä 
näyttöjen arvosanoista (kuvio 24). Noin joka viidennen näytön arvosanasta päätti opettaja yksin.
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KUVIO 24. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet ja arvosanasta päättäneet



44

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, millaisilla tukitoimilla ja järjestelyillä erityisopiskelijoiden 
näyttöjen toteuttamista oli tuettu. Vastausten perusteella järjestäjät olivat tukeneet erityisopiske-
lijoita useimmiten niin, että opiskelijoiden kanssa oli käyty arviointikriteerit huolellisesti läpi ja 
tarvittaessa selvennetty niitä vielä suullisesti. Lisäksi tarjottiin henkilökohtaista ohjausta ja tukea 
opetuksen ja oppimisen aikana, työssäoppimispaikan valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota ja 
mahdollistettiin näytön suullinen täydentäminen.

Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syytä selvitettiin Tilastokeskuksen luokittelun pohjalta (taulukko 9). Syy mai-
nittiin 165 ammattiosaamisen näytön kohdalla. Yleisimpänä erityisopetuksen syynä olivat kielel-
liset vaikeudet ja toiseksi yleisimpänä syynä hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen 
vaikeudet. Kolmanneksi yleisin syy oli muu erityisopetusta edellyttävä syy.

TAULUKKO 9. Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syy n %
Kielelliset vaikeudet 75 44,4
Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 38 22,5
Muu syy 34 20,1
Fyysiset pitkäaikaissairaudet 10 5,9
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 7 4,1
Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 1 0,6
Erityisopetuksen syystä ei tietoa 4 2,4
Yhteensä 169 100,0
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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 nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon asiantun-
tijaopettajaa analysoi tiedot rinnakkaisarviointina. Taulukon 10 tulokset perustuvat opettajien 
toisistaan riippumattoman arvioinnin keskiarvoon. Rinnakkaisarvioinneista useampi kuin neljä 
viidestä (82 %) vastasi toisiaan, eli arvioijat olivat hyvin samanmielisiä analyyseissään.

Ammattiosaamisen näyttöjä oli aineistossa yhteensä 1 635, joista vain 17 kappaletta ei sisältänyt 
kuvausta näytön sisällöstä. Näyttöjen kuvauksia oli käytettävissä arviointiin yhteensä siis 1 618 
(99 %) sisältäen erityisopiskelijoiden näyttöjen kuvaukset.

Arvioiduista näytöistä noin 80 prosenttia katsottiin tasoltaan sopiviksi, eli tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi (taulukko 10). Hieman harvempi kuin joka viides näyttö 
alitti ammattitaitovaatimukset eikä niitä pidetty riittävän kattavina. Vain kaksi näyttöä arvioitiin 
liian vaikeiksi suhteessa ammattitaitovaatimuksiin ja noin 1 prosentti näytöistä oli sellaisia, joita 
ei kuvausten perusteella voinut arvioida. Näyttöpaikan mukaan tarkasteltuna oppilaitoksissa jär-
jestetyistä näytöistä hieman työpaikkanäyttöjä suurempi osuus vastasi ammattitaitovaatimuksia, 
joskin oppilaitosnäyttöjen kokonaisosuus kaikista näytöistä on pieni.

TAULUKKO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimus-
ten vastaavuus näyttökuvausten analyysin perusteella

Arviointi Näyttö  
työpaikalla

Näyttö  
oppi- 

laitoksessa

Näyttö  
työpaikalla ja  

oppilaitoksessa

Kaikki  
analysoidut 

näyttökuvaukset
n % n % n % n %

1─1,5 = helppo, alittaa  
ammattitaitovaatimukset 294 20,5 15 9,6 2 6,9 311 19,2

2─2,5 = sopiva, vastaa  
ammattitaitovaatimuksia 1 119 78,1 141 90,4 27 93,1 1 287 79,5

3 = vaikea, ylittää ammatti- 
taitovaatimukset 2 0,1 - - - - 2 0,1

Ei voitu arvioida 18 1,3 - - - - 18 1,1
Yhteensä 1 433 100 156 100 29 100 1 618 100



46

Taulukossa 11 on esitetty eri tutkinnon osien näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-
musten vastaavuus näyttökuvausten analyysien keskiarvon mukaan. Sisältöjen kuvausten analyysin 
perusteella parhaiten ammattitaitovaatimuksia vastaavia näyttöjä oli järjestetty projektitoiminnan 
ohjaus, palvelujen tuottaminen ja yrityksessä toimiminen -tutkinnon osissa. Alin keskiarvo oli 
ohjaus eri toimintaympäristöissä -tutkinnon osassa, joka on myös osaamispistemäärältään laajin 
tutkinnon osa, mikä voi vaikuttaa näyttökuvausten laatuun.

TAULUKKO 11. Näyttökuvausten analyysien keskiarvo ja ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi 
arvioitujen näyttöjen osuus tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Laajuus 
osp

n Näyttökuvausten 
analyysien keski-

arvo

Kuvausten perusteel-
la sopiviksi arvioitu-
jen näyttöjen osuus 

(%)
Projektitoiminnan ohjaus 15 54 2,00 100
Palvelujen tuottaminen 15 34 2,00 100
Yrityksessä toimiminen 15 8 2,00 100
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat 5–15 128 1,97 92

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 54 1,97 91
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 273 1,96 91
Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 15 8 1,94 88
Ohjauksen menetelmät 30 336 1,92 84
Ohjaajuus 35 355 1,88 80
Ikääntyvien ohjaus 15 27 1,76 52
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 322 1,69 54

Asteikko: 1 = helppo, alittaa ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa ammattitaitovaatimuksia, 3 = vaikea, ylittää ammat-
titaitovaatimukset

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

”Askartelutuokio” (Ohjaajuus 35 osp)
”Liikuntatunti pienryhmälle” (Ohjaajuus 35 osp)
”Oppitunneilla avustaminen” (Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp)
”Erilaisia tuokioita nuorten kanssa” (Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp)
”Itsenäisyyspäivänkynttilöiden askartelu” (Ohjauksen menetelmät 30 osp)
”Musiikkituokio” (Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia:

”Alan kasvatustavoitteiden mukaisten, sisältöön sopivien ohjausmenetelmien ja kohderyhmän 
tarpeet huomioonottavan ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi” (Ohjaajuus 35 osp)
”Askartelutuokion suunnittelu ja ohjaaminen alakoululaisille” (Ohjaajuus 35 osp)



47

”Toimintakokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen mielenterveys- ja päihdekuntoutus-
yksikössä” (Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp)
”Teknisten ja kädentaitojen suunnittelu ja ohjaaminen leirikouluryhmälle” (Ohjauksen 
menetelmät 30 osp)
”Vertaistukiryhmän toimintamallin suunnittelu ja toteutus kodin ulkopuolelle sijoitetuille 
nuorille” (Projektitoiminnan ohjaus 15 osp)
”Kuntouttavan toiminnan ohjaaminen sosiaalisen vahvistamisen välineitä ja menetelmiä 
hyödyntäen nuorille ja aikuisille” (Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp)
”Toiminnallinen joulukalenteri maahanmuuttajaopiskelijoille” (Monikulttuurisen toiminnan 
ohjaus 15 osp)
”Virike- ja kuntoutustoimintaa vanhuksille, laavureissu ja jumppatuokioita” (Ikääntyvien 
ohjaus 15 osp)
”Matkaopasvihkonen Saksaan nuorisovaihtoon lähteville nuorille” (Palvelujen tuottaminen 
15 osp)

Kuvauksia näytöistä, joiden vastaavuutta ammattitaitovaatimuksiin ei kuvausten perusteella 
voitu arvioida:

”Esiopetus” (Ohjaajuus 35 osp)
”Ohjaustehtävät toimintaympäristössä” (Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp)
”Nuorisopalvelut” (Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp)

Arvioijien mukaan näytön sisällön kuvauksissa oli paikoin suoraan tutkinnon perusteista otettuja 
lauseita ja katkelmia, jolloin niiden pohjalta oli vaikea saada selvää kuvaa näytön todellisesta sisäl-
löstä. Sama teksti saattoi myös toistua useissa näyttökuvauksissa: aineistosta noin 60 prosenttia 
oli kuvauksia jotka toistuivat aineistossa vain kerran, mutta toisaalta kymmenen useimmiten 
toistunutta kuvaustekstiä muodostivat aineistosta noin viidesosan (19 %). Useimmin aineistossa 
toistunut kuvaus toistui samanlaisena yli 60 kertaa. Järjestäjistä yhdeksällä (60 %) lähes kaikki 
näyttöjen kuvaukset olivat yksilöllisiä.

Enemmistöllä järjestäjistä useampi kuin kolme neljästä näytöstä vastasi ammattitaitovaatimuksia 
näytön sisällön kuvausten analyysin perusteella (taulukko 12) ja viidellä järjestäjällä näiden näyt-
töjen osuus oli yli 90 prosenttia. 

TAULUKKO 12. Ammattitaitovaatimuksia vastaavien näytön sisällön kuvausten osuus  
koulutuksen järjestäjittäin

Ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi  
arvioitujen näyttöjen osuus

N (järjestäjien määrä) % järjestäjistä

Yli 75 % 9 60
50–75 % 3 20
Alle 50 % 3 20
Yhteensä 15 100
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Kuviossa 25 näyttökuvausten analyysin tuloksia on tarkasteltu koulutuksen järjestäjän AVI-alueen 
mukaan. Etelä-Suomen järjestäjien näytöistä useampi kuin yhdeksän kymmenestä arvioitiin am-
mattitaitovaatimuksia vastaaviksi. Pohjois-Suomen ja Lapin alueen järjestäjillä puolestaan noin 
neljä viidestä näytöstä katsottiin sisällön kuvauksen perusteella sopivan vaativaksi. Ammattitaito-
vaatimukset alittaviksi arvioitujen näyttökuvausten osuus oli suurin Itä-Suomen järjestäjillä (41 %).
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KUVIO 25. Näyttöjen ja ammattitaitovaatimusten vastaavuus AVI-alueittain näyttökuvausten 
analyysin perusteella (%)

Ammattiosaamisen näyttöjen sisällön analyysin tuloksia tarkasteltiin myös suhteessa näyttöjen 
arvosanoihin (kuvio 26). Arvosanojen keskiarvot niin arviointikohteittain kuin tutkinnon osan 
näytön arvosanojen osalta olivat lähes samat riippumatta siitä, oliko näytön vaativuus sisällön 
kuvauksen perusteella arvioitu helpoksi vai sopivaksi. Helpoista näytöistä saatiin siis keskimäärin 
samoja arvosanoja kuin vaativammiksi arvioiduista näytöistä.
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Työprosessin
hallinta

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

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

 Helpot näytöt (n = 291) 2,60 2,58 2,37 2,67 2,61
 Sopivat näytöt (n = 1 143) 2,59 2,54 2,32 2,64 2,61
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KUVIO 26. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä  
tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot näyttökuvausten analyysin mukaisissa  
ryhmissä
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6 
 Ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointi- 
suunnitelmat

Tässä luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laatua 
koskevat tulokset. Arvioinnissa oli käytettävissä 15 nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon 
koulutuksen järjestäjän toimielimen hyväksymää näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmaa. 
Tulokset perustuvat kahden asiantuntijaopettajan rinnakkaisarviointiin. Opettajat arvioivat suun-
nitelmat kolmiportaisella arviointivälineellä asteikolla 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti,  
3 = toteutuu hyvin (liite 2). Tulokset kuvataan arviointikohteittain asiantuntijaopettajien antamien 
arviointien keskiarvoina (taulukko 13).

Arvioinnin perusteella koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
erityinen vahvuus on, että ne mahdollistavat näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen. Suun-
nitelmissa on myös hyvin määritelty, kuka tai ketkä päättävät näytön arvosanasta ja osallistuvat 
arviointiin sekä missä näytöt toteutetaan. Lähes kaikilla järjestäjillä suunnitelma myös vastasi hy-
vin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja oli laadittu tutkinnon osittain. Arvioitujen 
osa-alueiden ohella arvioijat pitivät vahvuutena sitä, että tutkintotilaisuudet toteutuvat yleensä 
aidoissa työelämän tilanteissa.

 Heikoimmat osa-alueet taas olivat ohjeistus liittyen näytön kuvauksen sisältöön ja laadintaan näyt-
tötodistuksessa sekä yhteisten tutkinnon osien huomioiminen. Nämä osa-alueet toteutuivat keski-
määrin heikommin kuin kohtalaisesti. Yksilöllisten opintopolkujen kuvaukset taas joko puuttuivat 
tai olivat epäselviä useissa suunnitelmissa. Arvioijat totesivat tämän heijastuvan edelleen siihen, 
ettei läheskään kaikissa suunnitelmissa kerrottu selkeästi, miten tutkinnon suorittaminen etenee.
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TAULUKKO 13. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien  
arvioinnin tulokset

Arviointikohde Näyttösuunnitelmille annetut 
arviot

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

n

1 1,5 2 2,5 3

Suunnitelma mahdollistaa näyttöjen työelämä- 
lähtöisyyden toteutumisen (näyttöjen toteuttam-
isen työelämässä)

   6 9 2,80 0,25 15

Suunnitelmassa on määritelty kuka / ketkä 
päättä-vät näytön arvosanasta   4 1 10 2,70 0,46 15

Suunnitelmassa on määritelty missä näytöt 
toteutetaan   2 5 8 2,70 0,37 15

Suunnitelma vastaa tutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimuksia  2 1 2 10 2,67 0,56 15

Suunnitelmassa on määritelty kuka / ketkä 
osallis-tuvat näytön arviointiin   5 1 9 2,63 0,48 15

Suunnitelma on laadittu tutkinnon osittain  3 1 1 10 2,60 0,63 15

Suunnitelmassa on määritelty, miten näytöt 
toteu-tetaan (yksi / useampi tutkinnon osa ker-
ralla, osina)

1 3 3 2 6 2,30 0,70 15

Suunnitelmassa on huomioitu elinikäisen 
oppimi-sen avaintaitojen eri osa-alueet 1 3 4  7 2,30 0,73 15

Toimielin on hyväksynyt koulutuksen järjestäjän 
laatiman suunnitelman ammattiosaamisen 
näyttö-jen toteuttamisesta ja arvioinnista

 4 5 1 5 2,23 0,62 15

Suunnitelmassa on ohjeet näyttöpaikan 
valinnalle, jotta tutkinnon osien edellyttämä 
osaamisen (osoittaminen / näyttäminen) arviointi 
ovat mahdollista

 4 5 2 4 2,20 0,59 15

Suunnitelmassa on määritelty, missä opintojen 
vaiheessa näytöt toteutetaan 3 4 2 2 4 2,00 0,78 15

Näyttösuunnitelmassa huomioidaan alueellinen 
yhteistyö näyttöjen toteuttamisessa  6 5 2 2 2,00 0,54 15

Suunnitelmassa on huomioitu opiskelijoiden 
yksilölliset opintopolut (esim. mahdollisuus 
toteuttaa näytöt omien aikataulujen mukaan)

1 6 4 1 3 1,97 0,64 15

Suunnitelmassa on huomioitu yhteiset tutkinnon 
osat 4 4 4 3  1,70 0,56 15

Suunnitelma sisältää ohjeita näyttötodistuk-
seen tulevan näytön kuvauksen sisältöön ja 
laadintaan

6 3 3 1 2 1,67 0,72 15

Asteikko: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin
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Toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien yleistä laatutasoa kuvaamaan laskettiin jokaisen koulutuk-
sen järjestäjän suunnitelmalle eri arviointikohdista annetuista pisteistä (1      –3) järjestäjäkohtainen 
keskiarvo. Niiden perusteella suunnitelmien yleisessä laatutasossa oli jonkin verran vaihtelua jär-
jestäjien välillä (kuvio 27). Joukossa oli muutamia järjestäjiä joiden suunnitelmissa lähes kaikkien 
arviointikohteiden katsottiin toteutuvan hyvin, mutta toisaalta myös joitain järjestäjiä joilla useat 
arviointikohteet toteutuivat suunnitelmissa kohtalaisesti tai heikommin. Järjestäjien näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien yleisillä laatutasoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
yhteyttä järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvoihin.
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KUVIO 27. Koulutuksen järjestäjien näyttösuunnitelmien keskimääräinen laatutaso
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7 
 Ammattiosaamisen näyttöjen ja 

oppimistulosten laatu koulutuksen 
järjestäjien itsensä arvioimana

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin toteuttamista ja tuloksia tunnus-
lukujen, pistemäärien ja arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin 
pedagogiseen toimintaan ja siihen kuuluvana erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin 
ja niiden arviointiin.

Itsearviointiaineiston toimitti 16 koulutuksen järjestäjää. Itsearviointiin vastanneissa ryhmissä oli 
järjestäen enemmän kuin viisi osallistujaa (keskimäärin 8 henkilöä), ja lähes kaikissa ryhmissä myös 
ohjeistuksen mukainen monitahoisuus toteutui hyvin (kuvio 28). Itsearviointilomake on liitteessä 1.

1
2

1
2 2 2 2

3 3
1

2 2 2 2

5
1

1
2

1 1
2

3
2 2

3
2

1
2

1

4

2
2 2 2

3
2

2 2 2

1
3

4
1

4

1

1

2
1

2 2
2 2

1 1 1
3

2
1

3
1

2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

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

Os
all

ist
uji

en
 m

ää
rä

Koulutuksen järjestäjä

 Opettaja  Työelämän edustaja  Opiskelija  Johdon edustaja  Muu

KUVIO 28. Koulutuksen järjestäjän itsearvioinnin toteuttaneiden ryhmien kokoonpanot



56

7.1 Pedagogisen toiminnan määrälliset 
taustatiedot

Koulutuksen järjestäjät toimittivat nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon koulutukseen 
liittyviä määrällisiä tietoja, jotka on kuvattu taulukossa 14.

TAULUKKO 14. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 16 28,2 28 28 2,71 24 34

Työssäoppimisen määrä keski-
määrin (osp) 15 48,9 51 30 & 51 13,13 30 68

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 16 95,4 100 100 8,58 75 100

Ammattiopettajien osallistuminen 
työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana (%)

15 42,0 40 0 38,81 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien 
täydennyskoulutuspäivät viiden 
vuoden aikana keskimäärin

15 25,2 25 25 18,10 4 60

Koulutettujen tai perehdytettyjen 
työpaikkaohjaajien osuus (%) 15 87,0 95 100 19,89 35 100

Tunnusluvuista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪ Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 28 tuntia, ja se vaihteli järjestäjittäin 
24–34 tunnin välillä.

 ▪ Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 49 osaamispistettä ja enimmillään 68 osaamis-
pistettä. Koulutuksen järjestäjistä kaksi järjesti työssäoppimista tutkintojen perusteissa 
määritetyn vähimmäismäärän (30 osp) ja muut tätä enemmän. Reilulla neljäsosalla (4/15) 
järjestäjistä työssäoppimista oli yli 60 osp.

 ▪ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon opettajista lähes kaikki olivat pedagogisesti 
päteviä. Kolmella neljästä järjestäjästä (12/16) pedagogisesti pätevien opettajien osuus oli 
100 prosenttia. Pienimmillään osuus oli 75 prosenttia.

 ▪ Ammattiopettajista keskimäärin harvempi kuin joka toinen (42 %) oli osallistunut työ-
elämäjaksoille viimeisimmän viiden vuoden aikana. Osallistumisessa oli huomattavaa 
vaihtelua järjestäjien välillä. Joka kolmas järjestäjä (5/15) ilmoitti, ettei yksikään nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon päätoimisista ammattiopettajista ollut osallistunut 
työelämäjaksolle viimeisen viiden vuoden aikana. Viidenneksellä järjestäjistä (3/15) taas 
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kaikki päätoimiset ammattiopettajat olivat osallistuneet työelämäjaksoille ko. ajankohtana. 
Kuudella järjestäjällä osallistuneiden osuus vaihteli 30 ja 50 prosentin välillä.

 ▪ Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä neljästä 
päivästä 60 päivään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 
25 päivän ajan viimeisimmän viiden vuoden kuluessa. Tämä oli myös yleisin täydennys-
koulutuspäivien määrä. Osallistumisessa täydennyskoulutukseen ilmeni järjestäjien välisiä 
eroja. Neljällä järjestäjällä (27 %) täydennyskoulutuspäiviä kertyi viisi tai vähemmän, kun 
taas joka kolmannella niitä oli opettajaa kohden vähintään 30 päivää viimeisimmän viiden 
vuoden aikana.

 ▪ Valtaosa (87 %) työpaikkaohjaajista oli vähintään perehdytetty näytön ohjaukseen ja  
arviointiin. Noin puolella järjestäjistä (7/15) osuus oli 100 prosenttia.

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin opettajien resurssia työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyt-
töjen ohjaukseen. Vajaa puolet vastanneista järjestäjistä (42 %) käytti ohjaukseen alle 25 prosenttia 
opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Lähes yhtä moni järjestäjä (33 %) suuntasi 25–49 prosenttia 
opiskelijaryhmän tuntimäärästä työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen. Järjestäjistä kaksi käytti 
ohjaukseen 50–75 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä ja yksi järjestäjä yli 75 prosenttia 
opiskelijaryhmän tuntimäärästä.

Järjestäjiltä kysyttiin myös, miten työpaikkaohjaajien perehdytys tai koulutus näytön ohjaukseen 
ja arviointiin on toteutettu. Kuvauksissa nousi esiin seuraavia asioita:

 ▪ Suurin osa koulutuksen järjestäjistä toteuttaa säännöllisesti työpaikkaohjaaja- ja arvioin-
tikoulutusta oppilaitoksissa. Muutamat järjestäjät ovat toteuttaneet työpaikkaohjaajakou-
lutuksia myös työpaikoilla. 

 ▪ Erillisten koulutusten lisäksi useat järjestäjät ohjeistavat työpaikkaohjaajia työpaikoille 
tehtävien ohjauskäyntien yhteydessä.

 ▪ Koulutuksen järjestäjät, jotka eivät järjestä erillistä työpaikkaohjaajakoulutusta perehdyt-
tävät työpaikkaohjaajia ohjauskäyntien yhteydessä tai ennen työssäoppimisjakson alkua.

 ▪ Työpaikkaohjaajien ohjeistus tapahtuu pääosin suullisesti tai puhelimitse, joissain tapauk-
sissa myös sähköpostitse tai kirjeitse. Myös perehdyttävää verkkomateriaalia on tarjolla 
työpaikkaohjaajille.

 ▪ Käytössä on myös perehdytysmalli, jossa työpaikkaohjaajat tekevät itsearvioinnin, jonka 
perusteella opettajat käyvät ohjauskäyntien yhteydessä läpi niitä asioita, jotka itsearvioinnin 
mukaan kaipaavat lisää perehdytystä.
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7.2 Vastaavuus ammattiosaamisen näyttöjen 
laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tavoitteiden 
mukaisten työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen 
osaamisen arvioinnin toteutumista ammattiosaamisen näytöissä (kuvio 29). Tavoitteiden mu-
kaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koettiin keskimäärin hyväksi (ka. 4,13), kuten myös 
tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus (ka. 4,00). Samoin useimmat järjestäjät (11/16) 
kokivat näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa toteutuneen hyvin. 
Parhaiten järjestäjät katsoivat toteutuneen laaja-alaisen osaamisen arvioinnin näytöissä, jonka 
useimmat (10/16) luokittelivat erittäin hyvälle tasolle. Myös tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen 
arvioinnin keskimääräinen laatutaso oli hyvin lähellä erittäin hyvää (ka. 4,5).

4,50

4,56

4,19

4,00

4,13

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

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi 
                              (n = 16)

Laaja-alaisen osaamisen arviointi ammattiosaamisen
näytöissä (n = 16)

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu,
toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen

kanssa (n = 16)

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus
(n = 16)

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus (n = 16)

Asteikko 1–5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä)
KUVIO 29. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso 
(keskiarvo)

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa oli vain pieniä järjestä-
jien välisiä eroja (taulukko 15). Kolme neljästä järjestäjästä (75 %) arvioi tavoitteiden mukaisten 
työssäoppimispaikkojen saatavuuden hyväksi, vajaa viidennes erittäin hyväksi ja yksi järjestäjä 
kohtalaiseksi. Yksikään järjestäjä ei arvioinut työssäoppimispaikkojen saatavuutta huonoksi tai 
erittäin huonoksi.
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TAULUKKO 15. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koulutuksen  
järjestäjien itsearvioimana

Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus n % kaikista 
järjestäjistä

Erittäin hyvä (5) 3 18,7
Hyvä (4) 12 75,0
Kohtalainen (3) 1 6,3
Erittäin huono / Huono (1–2) 0 0
Yhteensä 16 100

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuudessa (taulukko 16) ilmeni järjestäjien 
välillä lähes yhtäläistä samanmielisyyttä kuin tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen 
saatavuudessa. Kolme neljästä järjestäjästä (75 %) arvioi tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuuden hyväksi, kaksi järjestäjää kohtalaiseksi ja niin ikään kaksi järjestäjää erittäin hyväksi. 
Yksikään järjestäjä ei arvioinut tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuutta huonoksi tai 
erittäin huonoksi.

TAULUKKO 16. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus koulutuksen järjestäjien 
itsearvioimana

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus n % kaikista  
järjestäjistä

Erittäin hyvä (5) 2 12,5
Hyvä (4) 12 75,0
Kohtalainen (3) 2 12,5
Erittäin huono / Huono (1–2) 0 0
Yhteensä 16 100

Koulutuksen järjestäjät arvioivat lisäksi osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutasoa 
omassa toiminnassaan (kuvio 30). Järjestäjät katsoivat opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen 
toteutuneen näistä parhaiten (ka. 4,47). Myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen arvioitiin toteutuneen keskimäärin paremmin kuin hyvin. Osaamisperusteisuuden 
arvioitiin keskimäärin toteutuneen hyvin (ka. 3,94).
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Osaamisperusteisuuden toteutuminen
(n = 16)

Opiskelijan yksilöllisen opintopolun toteutuminen
(n = 15)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
(n = 15)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
(n = 16)

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

KUVIO 30. Osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutaso (keskiarvo)

Kysyttäessä perusteluja tasolle, jolle järjestäjä oli osaamisperusteisuuden toteutumisen arvioinut, 
ilmeni sanallisissa vastauksissa seuraavia seikkoja:

 ▪ Osaamisperusteisuuden nähdään toteutuvan tutkinnoissa etenkin opiskelijoiden yksilöl-
listen opintopolkujen kautta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-
minen koetaan yksilöllisten opintopolkujen kannalta hyvin merkittäväksi. Opiskelijalla on 
mahdollisuus lyhentää opiskeluaikaa esimerkiksi aiemman työkokemuksen perusteella. 
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus syventää osaamistaan ylimääräisillä tutkinnon osilla 
ja tällä tavoin muokata yksilöllistä opintopolkuaan.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen järjestäminen oikeissa työympäristöissä nähdään myös 
osaamisperusteisuuden toteutumisen kannalta merkittävänä. Yksilöllisten opintopolku-
jen huomioiminen toteutuu näytöissä esimerkiksi siten, että ammattiosaamisen näytön 
ajankohta määritellään yksilöllisesti osaamisen mukaan.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöihin liittyen vastauksissa ilmeni myös se, että kaikkien arviointikri-
teereiden osaaminen voi olla haastavaa osoittaa yhdessä näytössä. Lisäksi teoriaa on osittain 
vaikeaa yhdistää oppimistilanteeseen, minkä vuoksi myös kirjallisia kokeita järjestetään.

 ▪ Uuden OPS:n mukaista osaamisperusteisuutta on käsitelty myös jonkin verran opettajien 
kokouksissa ja hyödynnetty suunnittelussa.
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 ▪ Työssäoppimisen reflektointipäivien, tiimioppimismenetelmien ja oppimispäiväkirjojen 
koetaan lisäävän opiskelijoiden osallisuutta hankkia tarvitsemaansa tietoa aiemmin han-
kitun osaamisen tueksi.

Yleisissä kommenteissa koskien pedagogisten ja osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden 
laatutasoa koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia asioita: 

 ▪ Useilla koulutuksen järjestäjillä on vakiintuneita, pitkäaikaisia työelämäyhteistyökumppa-
neita, jotka tuntevat hyvin tutkinnon perusteet ja tarjoavat laadukkaita työssäoppimis- ja 
näyttöpaikkoja. 

 ▪ Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan usein yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa ja opis-
kelijat osallistuvat myös lähiopetuksen sisällä aitoihin työelämälähtöisiin projekteihin ja 
kehitystehtäviin.

 ▪ Muutama koulutuksen järjestäjä toi esille, että erityisesti pienemmillä paikkakunnilla on 
ajoittaisia ongelmia työssäoppimispaikkojen saatavuudessa, kun työpaikat eivät voi ottaa 
vastaan kaikkia halukkaita samaan aikaan. Esimerkiksi ohjaus eri toimintaympäristöissä 
-tutkinnon osa tuottaa haasteita työssäoppimispaikkojen suhteen.

 ▪ Osa koulutuksen järjestäjistä kokee, että tutkinnon perusteet ovat liian laaja-alaisia ja osaa 
kriteereistä on vaikea osoittaa näytössä. Arviointikriteereitä voidaan myös joutua selven-
tämään työelämää ja opiskelijoita varten. Arviointiasteikon kolmiportaisuuden koetaan 
myös aiheuttavan liikaa tulkinnallisuutta.

 ▪ Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koetaan usean koulutuksen järjestäjän osalta 
luontevaksi tavaksi toimia. Niihin on panostettu tekemällä yhteisiä linjauksia ja kehittämällä 
yhtenäisiä toimintatapoja. Eräässä vastauksessa tuotiin esiin, että arkioppimisen tunnus-
tamisessa on vielä kehitettävää ja esimerkiksi yhdistystoiminnan ja harrastustoiminnan 
kautta saadun osaamisen tunnustamiseen kaivattiin yhteisiä linjauksia. 
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7.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

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

Arvioinnin kohteena olevat teemat olivat seuraavat:

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

tämisessä

Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu
 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
 ▪  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
 ▪ Yhteisen tutkinnon osien 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, kehittämissuuntautunei-
suus mukana toiminnassa. 

Kuviossa 31 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän toiminnan laatutasoa arviointi-
kohteittain. Pylväät ja luvut pylväissä kuvaavat kaikkien koulutuksen järjestäjien itsearviointien 
keskiarvoa arviointikohteissa. Lisäksi viivoilla kuvataan arvosanojen keskiarvojen perusteella 
alimpaan (ryhmä 1) ja ylimpään (ryhmä 3) kolmannekseen luokiteltujen järjestäjien itsearvioin-
tien keskiarvot arviointikohteittain. Näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin kehittyvällä 
tasolla (ka. 4,36), joten toiminta on kohtuullisen kattavaa ja muotoutumassa järjestelmälliseksi. 
Keskimääräinen taso vaihteli arviointikohteittain alkavasta edistyneeseen. Parhaimmiksi arvioidut 
toiminnot olivat elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön (ka. 5,38) sekä näyttöjen 
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integrointi työssäoppimiseen (ka. 5,31). Myös näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla (ka. 5,00) ja 
opiskelijan osaamisen arviointi näytössä (ka. 5,13) olivat keskimäärin edistyneellä tasolla. Hei-
koimmin järjestäjät katsoivat onnistuneensa yhteisten tutkinnon osien integroinnissa näyttöön  
(ka. 2,06) sekä näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa (ka. 3,31). Arvosanojen keskiarvojen perusteella 
muodostettujen ryhmien eroja tarkastellaan tarkemmin alaluvussa 7.4.
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Kaikki koulutuksen järjestäjät Ryhmä 1 Ryhmä 3

Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä), alkava (1–2 pistettä), kehittyvä (3–4 pistettä), edistynyt (5–6 pistettä)

Arvioinnin kohteet:

1. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu
2. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä
4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
6. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
7. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
8. Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön
9. Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa
10. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
11. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
12. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen
13. Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi
14. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

KUVIO 31. Ammattiosaamisen näyttötoiminnan laatutaso koulutuksen järjestäjien (n = 16) 
itsensä arvioimana



64

Kuviossa 32 on esitetty ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan järjestäjä-
kohtainen laatutaso kokonaisuutena koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana. Laatutason koko-
naisarviointiin laskettiin jokaiselle koulutuksen järjestäjälle itsearvioinnin teemojen I–IV kaikkien 
14 arviointikohdan vastauksista keskiarvo. Koulutuksen järjestäjäkohtainen enimmäispistemäärä 
voi siis alkuperäisen arviointiasteikon mukaisesti olla 6 pistettä.

Koulutuksen järjestäjien arviointien keskiarvo oli 4,36 pistettä, eli tasoltaan keskimäärin kehitty-
vä. Järjestäjien pistemäärät vaihtelivat 3,46 pisteestä 5,57 pisteeseen. Kuudella järjestäjällä (38 %) 
kaikkien arviointikohteiden keskiarvoksi tuli yli 4,5. Itsearvioinnissa laatutasonsa korkeimmalle 
arvioineet järjestäjät saivat myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien analyysista par-
haita kokonaisarvioita. Sen sijaan ne järjestäjät, jotka näyttöjen arvosanojen keskiarvojen perusteella 
tehdyssä luokittelussa sijoittuivat ylimpään kolmannekseen, olivat itsearvioinnissa arvioineet tasonsa 
keskimäärin hieman alemmas (ka. 4,14) kuin ensimmäiseen (ka. 4,40) ja toiseen kolmannekseen 
(ka. 4,42) sijoittuneet järjestäjät.
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Koulutuksen järjestäjä (n = 16)

KUVIO 32. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän 
itsensä arvioimana

Seuraavassa tarkastellaan kunkin näyttötoimintaan liittyvän arviointikohteen tuloksia erikseen. 
Arviointikohteesta esitetään perustunnusluvut ja sanalliset kuvaukset.



65

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä 
suunnittelu 16 4,25 4 4 & 5 0,86 2 5

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

Itsearviointien perusteella koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet melko hyvin näyttöjen suun-
nittelussa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun yleistaso on kehittyvä (ka. 4,25). Puolet 
(8/16) järjestäjistä sijoitti itsensä kehittyvälle tasolle ja lopuista kaikki paitsi yksi edistyneelle tasolle. 
Järjestäjien laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪ Useimmilla koulutuksen järjestäjillä on vakiintuneet käytännöt ja vakiintunutta yhteistyötä 
työelämän kanssa näyttöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Näytöt toteutetaan 
yleensä työssäoppimisjaksojen tai tapahtumajärjestämisen yhteydessä. Eräs koulutuksen 
järjestäjä koki, että uusi OPS on mahdollistanut laajemman perspektiivin näyttöjen suun-
nittelussa työpaikoilla.

 ▪ Muutamien koulutuksen järjestäjien vastauksissa ilmeni kuitenkin myös, että yhteistyötä 
työelämän kanssa tulisi tiivistää ja toimintatapoja yhtenäistää.

 ▪ Useimpien koulutuksen järjestäjien mukaan näyttöjen suunnittelussa ovat mukana oppilai-
tos ja työelämä, ja näytöt suunnitellaan työelämän tarpeita vastaaviksi. Melko usein myös 
opiskelijat osallistuvat näyttöjen suunnitteluun.

 ▪ Muutamat koulutuksen järjestäjät näkivät kehittämisen kohteena työelämän ja opiskeli-
joiden paremman osallistamisen näyttöjen suunnitteluun. Lisäksi vastauksissa nousi esiin, 
että yhteisten tutkinnon osien opettajat tulisi saada myös mukaan näyttöjen suunnitteluun.

 ▪ Kehittämiskohteeksi nousi vastauksissa myös näyttöjen hyödyntäminen osaamisen tun-
nustamisessa.
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Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Pedagogisen toiminnan johtaminen 16 4,44 5 5 0,81 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvoivat onnistuneensa melko hyvin myös näyttöihin liittyvän pedago-
gisen toiminnan johtamisessa (ka. 4,44). Puolet järjestäjistä arvioi itsensä kehittyvälle ja puolet 
edistyneelle tasolle. Laadullisista kuvauksista nousi esille seuraavia aihepiiriin liittyviä näkökohtia:

 ▪ Monilla koulutuksen järjestäjillä on vakiintuneita käytäntöjä näyttöihin liittyvän pedago-
gisen toiminnan johtamista koskien. Linjaukset koskivat muun muassa työelämäjaksoja, 
arviointia, yksilöllisiä opintopolkuja, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tun-
nustamista sekä ammattiosaamisen näyttöjä, työssäoppimista ja näihin liittyvän ohjauksen 
resursointia. Linjaukset on yleensä kirjattu myös opetussuunnitelmiin.

 ▪ Useat koulutuksen järjestäjät ovat huomioineet työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaamiseen 
tarvittavat resurssit opettajien työsuunnitelmissa. Tutkinnon osille on myös usein määri-
telty niistä vastaavat henkilöt. Vähenevät resurssit koetaan jossain määrin myös haasteena.

 ▪ Koulutuksen järjestäjät varmistavat opettajien työelämäosaamista tarjoamalla mahdollisuutta 
osallistua työelämäjaksoille ja työpaikkakäynneille. Lisäksi työelämäosaamista varmistetaan 
tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa. 

 ▪ Muutama koulutuksen järjestäjä oli sitä mieltä, että opettajien työelämäosaamisen varmis-
tamisessa on kehitettävää. 

 ▪ Monet koulutuksen järjestäjät varmistavat työpaikkaohjaajien arviointiosaamista järjestämällä 
työpaikkaohjaajille säännöllisesti arviointikoulutusta ja perehdytystä. Monet koulutuksen 
järjestäjät kokevat kuitenkin, että työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmistamisessa 
on myös kehitettävää, sillä ohjaajien arviointiosaamisessa on vaihtelua.

 ▪ Yksi koulutuksen järjestäjä toivoi lisää keskustelua koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen 
välille muun muassa siitä, mitä oppilaitoskohtaisia toiveita tai vaatimuksia oppilaitoksella on 
työpaikkaohjaajan suhteen. Muutama koulutuksen järjestäjä toivoi lisää keskustelua myös 
arvioinnin periaatteisiin, arviointityön jakamiseen ja yhteisen näkemyksen etsimiseen liittyen. 
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Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammatti- 
osaamisen näyttöjen järjestämisessä

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielimen rooli 16 4,44 5 5 1,21 2 6

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

Toimielimen rooli näyttöjen järjestämisessä arvioitiin yleistasoltaan kehittyväksi (ka. 4,44), joskin 
vastauksissa oli hajontaa ja mediaanilla ja moodilla tarkasteltuna taso onkin edistynyt. Koulutuksen 
järjestäjien välillä onkin jonkin verran vaihtelua arvioissa. Reilu puolet (9/16) järjestäjistä arvioi 
tasonsa edistyneeksi. Kuudella järjestäjällä (38 %) toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisessa oli kehittyvällä tasolla. Koulutuksen järjestäjät kuvasivat toimielimen toimintaa 
ja onnistumista tehtävissään seuraavasti:

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen toimielinten toiminta on suurelta osin vakiintunutta. Etenkin 
lakisääteiset tehtävät toteutuvat koulutuksen järjestäjien mukaan systemaattisesti.

 ▪ Osa koulutuksen järjestäjistä kertoi toimielimen hyväksyvän näyttöjen toteuttamissuun-
nitelmat ja opetussuunnitelmat ja myös osallistuvan niiden laadintaan.

 ▪ Koulutuksen järjestäjät eivät juurikaan ota kantaa arvioijien ja näyttöpaikkojen hyväksymi-
seen, koska tätä ei ole määritelty toimielimen tehtävissä. Koulutuksen järjestäjät kokevat 
kuitenkin, että näyttöpaikkojen laatu vaihtelee, minkä vuoksi laadun seuraamista tulisi 
kehittää.

 ▪ Toimielimen perehdyttämisestä oli vastauksissa vain vähän tietoa. Yksi koulutuksen järjestäjä 
mainitsi, että perehdytykseen on laadittu materiaalipaketti. Toisen koulutuksen järjestäjän 
vastauksessa tuli ilmi, että perehdytysmateriaalin tulisi sisältää enemmän laadullista tietoa 
ja perusteluita, ja materiaali tulisi toimittaa jäsenille jo ennakkoon.

 ▪ Tutkintokohtaista tietoa käsitellään ja vaihdetaan jonkin verran. Toimielinten jäsenet kuu-
luvat usein myös muihin verkostoihin ja/tai ovat tutkinnon opettajia ja tieto kulkee heidän 
kauttaan toimielimen ja yhteistyöverkostojen välillä. 

 ▪ Vain muutama koulutuksen järjestäjä mainitsi toimielimen käsittelevän oppimistuloksia ja 
arvosanoja. Erityisesti palautteiden käsittelyä toimielimessä tulisi koulutuksen järjestäjien 
mielestä kehittää.

 ▪ Muutamien koulutuksen järjestäjien vastauksissa nousi esiin, että toimielin kokoontuu 
harvoin ja epäsäännöllisesti. Osa koulutuksen järjestäjistä koki myös, että toimielimessä 
tarvittaisiin lisää reflektoivaa keskustelua ja toimielimen toiminnan tulisi näkyä enemmän 
perustutkintojen arjessa myös opiskelijoille.
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Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Ammattiosaamisen näyttöjen  
toteuttaminen työpaikoilla 16 5,00 5 5 0,73 3 6

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

Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla arvioitiin keskimäärin edistyneelle tasolle (ka. 5,00) ja se 
oli yksi parhaimmiksi arvioiduista osa-alueista. Kaksi järjestäjää piti tasoaan kehittyvänä ja kaikki 
muut (88 %) edistyneenä, joten suurta vaihtelua ei ollut. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin 
seuraavaa:

 ▪ Useat koulutuksen järjestäjät kertoivat, että näyttöpaikkoja löytyy hyvin työelämästä ja 
näytöt suoritetaan usein työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Suurin osa näytöistä toteutetaan 
aidoissa työelämän tilanteissa oikeiden asiakkaiden kanssa.

 ▪ Koulutuksen järjestäjien mukaan työelämän ja opettajien tiivis yhteistyö edesauttaa ammat-
titaitovaatimusten vastaavuuden löytymistä työelämästä ja työelämään liittyvistä tehtävistä.

 ▪ Mahdollisuudet ammattitaidon osoittamiseen voivat olla paikoin huonommat, mikäli 
työssäoppimisjakso ja näin ollen usein myös näytön suorittaminen ajoittuu toiminnan 
sisällön kannalta hiljaisempaan ajankohtaan. Yksi koulutuksen järjestäjä esittikin, että 
nuorisotyön kausiluonteisen työskentelyn kannalta kesälukukauden käyttöönotto alalla 
olisi opiskelijoiden näkökulmasta ihanteellista.

 ▪ Suuresta osasta vastauksia ilmeni, että ammattiosaamisen näytöt ajoittuvat koko opiskelu-
ajalle esimerkiksi siten, että opiskelija suorittaa pääsääntöisesti yhden näytön ensimmäisenä 
vuotena, toisen toisena vuotena ja kolme näyttöä kolmantena vuotena. Eräs koulutuksen 
järjestäjä koki, että näytöt ruuhkautuvat viimeiselle opiskeluvuodelle.

 ▪ Koulutuksen järjestäjien mukaan työpaikkaohjaajat osallistuvat kattavasti erityisesti näyttö-
jen ohjaamiseen ja arviointikeskusteluihin. Muutaman järjestäjän vastauksissa ilmeni tarve 
työpaikkaohjaajien toiminnan kehittämiseen erityisesti seurannan osalta.

 ▪ Opettajat osallistuvat pääasiassa näyttöjen arviointikeskusteluihin ja arvosanasta päättämi-
seen. Erään järjestäjän mukaan opettajat toivovat, että he voisivat olla enemmän mukana 
työpaikoilla tapahtuvien näyttöjen ohjaamisessa ja seurannassa.
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Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Ammattiosaamisen näyttöjen  
toteuttaminen oppilaitoksessa 14 3,93 5 4 & 5 2,09 0 6

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

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa on yleistasoltaan kehittyvällä tasol-
la, mutta keskiarvoa vinouttaa se, että järjestäjien on ollut hankala arvioida tasoaan. Useimmilla 
järjestäjillä kun lähes kaikki näytöt on toteutettu työelämässä ja kaksi järjestäjää jättikin kohdan 
tyhjäksi, koska oppilaitosnäyttöjä ei järjestetä. Osa taas arvioi tasonsa samasta syystä puuttuvaksi, 
osa puolestaan edistyneeksi. Laadullisissa kuvauksissa tuli lisäksi ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪ Valtaosa kaikista näytöistä suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella. Useimmat koulutuksen 
järjestäjät toteuttavat kaikki näytöt tai suurimman osan näytöistä työpaikoilla aidoissa 
työelämän tilanteissa.

 ▪ Oppilaitosnäyttöjen määrä on hyvin vähäinen ja ne tehdään yleensä aitojen asiakkaiden 
kanssa. Oppilaitosnäytöt ovat joskus myös osanäyttöjä, joilla täydennetään työpaikoilla 
osoitettua osaamista.

 ▪ Oppilaitosnäyttöjä suoritetaan esimerkiksi leirikoulutoiminnan, alan tapahtumien tai 
maahanmuuttajakoulutuksen yhteydessä aidoille asiakkaille.

 ▪ Osa oppilaitosnäytöistä liittyy myös työssäoppimiseen ja työelämän edustajia on jonkin 
verran mukana oppilaitosnäytöissä.

Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Ammattiosaamisen näyttöjen  
integroint työssäoppimiseen 16 5,31 6 6 0,87 3 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa erittäin hyvin ammattiosaamisen näyttöjen integ-
roinnissa työssäoppimiseen. Toiminto oli yksi parhaimmiksi arvioiduista, ja laatutaso on keskimäärin 
selvästi edistyneellä tasolla (ka. 5,31). Kaikki paitsi kaksi järjestäjää pitivät tasoaan edistyneenä ja 
puolet järjestäjistä arvioi tasonsa asteikon ylimmällä arvolla. Laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi 
seuraavia näkökohtia:
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 ▪ Hyvin suuri osa ammattiosaamisen näytöistä toteutetaan työssäoppimisen aikana työpai-
koilla. Koulutuksen järjestäjät kokevat, että näytöt integroituvat hyvin työssäoppimiseen.

 ▪ Yksi koulutuksen järjestäjä toi esiin, että näytön suunnittelu aloitetaan jo työssäoppimisen 
alussa ja työssäoppimispaikkaa valittaessa kartoitetaan ammattiosaamisen näytön suorit-
tamisen mahdollisuus.

 ▪ Noin puolessa vastauksista mainittiin, että näytön ja työssäoppimisen arvioinnin periaat-
teista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen.

 ▪ Eräs koulutuksen järjestäjä toi myös esiin, että arvioinnin periaatteista tulisi käydä jatkuvaa 
keskustelua, jotta toimintaperiaatteet olisivat kaikilla samat.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi 
ammattiosaamisen näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
integrointi ammattiosaamisen näyttöön 16 5,38 5 5 0,50 5 6

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

Koulutuksen järjestäjät katsoivat onnistuneensa erittäin hyvin (ka. 5,38) myös elinikäisen oppi-
misen avaintaitojen integroinnissa näyttöihin. Se oli paitsi keskiarvolla mitattuna kaikista par-
haimmaksi arvioitu osa-alue, myös vastausten vaihtelua tarkasteltaessa kaikista yhtenevimmin 
arvioitu toiminto: kaikki järjestäjät sijoittivat itsensä edistyneelle tasolle. Laadullisissa kuvauksissa 
tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪ Useimpien koulutuksen järjestäjien mielestä elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat 
luontevasti arvioitua osana ammattiosaamisen näyttöjä. Tähän vaikuttaa osaltaan alan 
luonne. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen koetaan olevan oleellinen osa nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjausta.

 ▪ Useat koulutuksen järjestäjät kokevat, että elinikäisen oppimisen avaintaidot toistuvat 
kattavasti kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa ja ammattiosaamisen näyttöjen kaikissa 
arvioinnin kohteissa.

 ▪ Yksi koulutuksen järjestäjä toi esiin, että opiskelijan oman oppimisen reflektointia voisi 
korostaa.
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Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Yhteisen tutkinnon osien integrointi  
ammattiosaamisen näyttöön 16 2,06 2 2 1,39 0 5

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

Arvioinnin viimeisenä vuotena voimaan tullut yhteisten tutkinnon osien integrointi 
ammattiosaamisen näyttöihin on keskimäärin alkavalla tasolla ja toiminta siten pääosin 
suunnitteluvaiheessa sisältäen satunnaisia toimenpiteitä. Koulutuksen järjestäjien välillä oli 
tällä osa-alueella jonkin verran eroja, ja arviot vaihtelivatkin puuttuvasta edistyneeseen. Valtaosa 
(11/16) järjestäjistä arvioi tasonsa alkavaksi. Edistyneelle tasolle itsensä sijoitti kaksi järjestäjää. 
Laadullisista kuvauksista nousi esiin seuraavia asioita:

 ▪ Koulutuksen järjestäjät ovat alkaneet jonkin verran integroida yhteisiä tutkinnon osia ope-
tukseen 1.8.2015 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta niiden integrointi 
näyttöihin on hyvin satunnaista ja epäsystemaattista.

 ▪ Integrointi näyttöihin on kuitenkin kirjattu useiden koulutuksen järjestäjien tavoitteisiin 
ja sitä on suunniteltu useissa oppilaitoksissa.

 ▪ Yhteisten tutkinnon osien integrointia on muutamien koulutuksen järjestäjien osalta kokeiltu 
vieraissa kielissä esimerkiksi ulkomailla suoritettujen työssäoppimisjaksojen yhteydessä.

 ▪ Muutamassa vastauksessa huomautettiin, että integrointia edellyttävä uusi opetussuunni-
telma tuli voimaan vasta arvioitavana olleen opiskelijaryhmän viimeisenä opiskeluvuotena, 
kun taas yhteisten tutkinnon osien opinnot oli suoritettu pitkälti jo ensimmäisen opiske-
luvuoden aikana.

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä 
ja työssäoppimisessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Opiskelijan ohjaus ja tuki 16 4,75 5 5 0,58 4 6

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

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä ja työssäoppimisessa on koulutuksen järjestäjien arvioiden 
perusteella yleistasoltaan lähes edistyneellä tasolla (ka. 4,75). Kaikki järjestäjät arvioivat tasonsa 
vähintään kehittyväksi ja hieman vajaa kaksi kolmasosaa (10/16) katsoi tasonsa edistyneeksi. 
Laadullisissa kuvauksissa tuli esille seuraavaa:
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 ▪ Koulutuksen järjestäjien mukaan opiskelijoiden perehdyttäminen työssäoppimisjaksoille 
toteutuu melko hyvin, mutta vaihtelee paljon eri työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien välillä. 
Tämän vuoksi järjestäjät pitävät tärkeänä vakiintuneiden yhteyksien säilyttämistä hyviksi 
havaittujen työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien kanssa.

 ▪ Työssäoppimisen aikana opettajilta saa hyvää ja yksilöllistä ohjausta etenkin ensimmäisten 
työssäoppimisviikkojen aikana. Yksi koulutuksen järjestäjä toi kuitenkin esiin, että myös 
opettajien vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on ollut vaihtelevaa. 

 ▪ Työpaikkaohjaajilta saa pääsääntöisesti hyvää ohjausta, mutta tässäkin laatu vaihtelee eri 
työpaikkojen välillä. Joidenkin työelämän edustajien mukaan työelämän kiireinen tahti ei 
aina mahdollista opiskelijan ohjaamista riittävällä huolellisuudella.

 ▪ Useat järjestäjät mainitsivat, että myös opiskelijoiden asenne ja aktiivisuus vaikuttavat paljon 
ohjauksen sekä perehdytyksen määrään ja laatuun.  Ohjaaminen voi olla haasteellista esimer-
kiksi tilanteessa, jossa ei ole selkeää ohjattavaa toimintaa, kuten avoimissa nuortenilloissa. 
Silloin vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on opiskelijan omasta aktiivisuudesta kiinni.

 ▪ Järjestäjät totesivat vastauksissaan lisäksi, että työssäoppimisen reflektiopäivistä ja ryh-
mäoppimispäiväkirjoista on ollut merkittävää hyötyä näytön suunnittelussa ja näyttöön 
valmistautumisessa. Yksi koulutuksen järjestäjä mainitsi myös ammattiosaamisen näyttöjen 
prosessikaavion toimivan ohjenuorana opiskelijalle annettavassa ohjauksessa ja tuessa. 

Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Opiskelijan oppimisen arviointi työssä- 
oppimisessa 16 4,31 4 4 1,01 2 6

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

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 4,31) vaihdellen 
alkavasta edistyneeseen tasoon, joten järjestäjien välillä on jonkin verran eroja. Hieman yli puolet 
(56 %) järjestäjistä piti tasoaan kehittyvänä. Edistyneelle tasolle itsensä arvioi reilu kolmannes 
(6/16) järjestäjistä. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia:

 ▪ Suurin osa koulutuksen järjestäjistä koki, että opiskelijoiden itsearviointi toteutuu hyvin 
ja että se on tärkeä osa työssäoppimisen arviointia.

 ▪ Itsearviointi toteutetaan yleensä yksilö- tai ryhmäoppimispäiväkirjana. Myös työssäoppi-
misseminaarit ja reflektiopäivät tuotiin vastauksissa esiin olennaisena osana opiskelijoiden 
itsearviointia.
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 ▪ Muutama koulutuksen järjestäjä katsoi, että itsearviointiprosessia voisi kehittää esimerkiksi 
tuomalla enemmän esiin sen merkitystä ja tärkeyttä sekä antamalla enemmän palautetta 
oppimispäiväkirjoista.

 ▪ Oppimisen etenemisen seuraaminen, palautteen antaminen ja ohjaaminen toteutuvat kou-
lutuksen järjestäjien mukaan melko hyvin. Palautteen antaminen on usein systemaattista 
ja opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta sekä opettajilta että työpaikkaohjaajilta.

 ▪ Joidenkin järjestäjien vastauksissa tuli esiin, että työssäoppimispaikkojen palautteen antami-
sessa on eroja eri työpaikkojen välillä. Työssäoppimisjakson alussa olisikin hyvä keskustella 
työpaikkaohjaajien kanssa palautteen antamisesta opiskelijalle.

 ▪ Yksi koulutuksen järjestäjä ehdotti, että työssäoppimisen aikana tapahtuneesta oppimisesta 
voisi käydä palautekeskustelun ennen näytön suorittamista.

Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Opiskelijan arviointi ammattiosaamisen 
näytöissä 16 5,13 5 5 0,72 4 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa erittäin hyvin opiskelijan osaamisen arvioinnissa 
ammattiosaamisen näytössä. Keskimääräinen laatutaso on edistyneellä tasolla (ka. 5,13) ollen 
näin yksi parhaimmiksi arvioiduista osa-alueista. Järjestäjien arvioiden välillä ei myöskään ollut 
suurta vaihtelua. Kaikki järjestäjät arvioivat tasonsa vähintään kehittyväksi ja noin neljä viidestä 
(81 %) edistyneeksi. Laadullisista kuvauksista nousi esiin seuraavia näkökohtia:

 ▪ Näytön arviointikriteerit käsitellään yleensä opiskelijoiden ja arvioijien kanssa etukäteen. 
Eräs koulutuksen järjestäjä toi työelämän edustajien toiveena esiin, että arvioinnin kohteiden 
ja kriteerien avaaminen opiskelijoille tulisi tehdä jo varhaisemmassa vaiheessa.

 ▪ Opiskelijoiden itsearviointi nähdään tärkeänä. Itsearviointeja käytetään jonkin verran arvi-
ointikeskusteluissa. Yksi koulutuksen järjestäjä mainitsi opiskelijan itsearviointiprosessin 
kehittämistä vaativana asiana.

 ▪ Suurin osa arviointikeskusteluista toteutuu siten, että mukana ovat kaikki kolme osapuolta: 
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Opettajat eivät kuitenkaan aina ole mukana seuraa-
massa näyttöjen suorittamista.

 ▪ Tutkintotodistuksen arvosana perustuu usein näytön arvosanaan ja joskus näytön arvosana 
määrittää suoraan tutkintotodistuksen arvosanan.  Erään järjestäjän mukaan opiskelijat 
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toivoisivat arvosanassa huomioitavan näytön lisäksi myös oman suoritustasonsa opinto-
jaksolla muuten kuin näytön osalta.

 ▪ Näyttötodistuksen allekirjoittaa usein toimielimen puheenjohtaja. Yksi koulutuksen järjestäjä 
oli sitä mieltä, että näyttötodistusten tekstien laatimisessa on kehitettävää, sillä näyttöjen 
kuvaukset eivät ole tasalaatuisia.

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Opiskelijan arvioinnin laadun  
varmistaminen 16 4,81 5 5 0,66 4 6

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

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen on koulutuksen järjestäjien itsearviointien 
perusteella keskimäärin lähes edistyneellä tasolla (ka. 4,81). Järjestäjien arvioissa ei ole suurta 
hajontaa, vajaa kolmasosa (5/16) katsoi tasonsa kehittyväksi ja loput edistyneeksi. Laadullisissa 
kuvauksissa korostuivat seuraavat näkökulmat:

 ▪ Työssäoppimista ohjaava opettaja varmistaa yleensä näyttöympäristön sopivuuden ja näyt-
tötehtävien asianmukaisuuden.

 ▪ Arvioinnin kohteet ja kriteerit käydään yleensä läpi opettajan, opiskelijan ja työpaikkaoh-
jaajan kanssa ennen näyttöä esimerkiksi työssäoppimis-infoissa. Kriteerit ovat saatavilla 
hyvin jäsenneltyinä myös kirjallisessa muodossa.

 ▪ Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisessa nähdään olevan paljon vaihtelua ja sen varmista-
minen on usein haasteellista.

 ▪ Opiskelijan arvioinnin laatua pyritään varmistamaan arviointikoulutuksella, sisäisillä ja 
ulkoisilla auditoinneilla, keskustelemalla osapuolten kanssa arviointikriteereistä ja kerää-
mällä säännöllisesti arvioijilta palautetta.

 ▪ Näyttöjen arvioinnin laadun varmistamisessa auttavat myös vakiintuneet yhteistyösuhteet 
työpaikkaohjaajien kanssa.
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Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta 
ja arviointi 16 3,31 3 3 1,40 1 6

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. 3,31) ja se oli näin ollen yksi heikoimmiksi arvioiduista 
toiminnoista. Laatutaso vaihteli alkavasta edistyneeseen, joten järjestäjien välillä oli eroja. Joka 
neljäs järjestäjä (25 %) arvioi laatutasonsa alkavalle tasolle, eli vasta suunnittelua ja satunnaisia 
toimenpiteitä sisältäväksi. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa:

 ▪ Palautteen keräämisen tavoissa on paljon eroavaisuuksia järjestäjien välillä. Palautetta 
kerätään esimerkiksi sähköisten järjestelmien avulla, arviointikeskusteluissa, työssäoppi-
misseminaareissa, oppimispäiväkirjoissa sekä kyselyiden ja haastatteluiden avulla.

 ▪ Palautetta kerätään erityisesti opiskelijoilta. Palautteen keräämisessä työpaikoilta ja opet-
tajilta on jonkin verran kehitettävää. Palautteen kerääminen ei ole systemaattista kaikkien 
koulutuksen järjestäjien osalta.

 ▪ Osa koulutuksen järjestäjistä toi esiin, että palautteiden käsittelyssä on kehitettävää ja että 
sen tulisi olla järjestelmällisempää.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen tuloksia käsitellään yleensä toimielimissä. Yksi koulutuksen 
järjestäjä toi esille, että ammattiosaamisen näyttöjen tuloksia ei ole käsitelty tai oppimis-
tuloksia analysoitu.

 ▪ Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjä seurataan jonkin verran. Eräs koulutuksen 
järjestäjä mainitsi, että työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi kirjataan 
toimintakertomukseen.
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Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen  
kehittäminen 16 3,94 4 3 & 4 1,06 2 6

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

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen oli järjestäjien itsearviointien perusteella keskimäärin 
kehittyvällä tasolla (ka. 3,94). Arviot toiminnon laatutasosta vaihtelivat järjestäjittäin alkavasta edis-
tyneeseen, joten eroja oli jonkin verran. Yksi järjestäjä arvioi tasonsa alkavaksi ja noin joka kolmas 
(5/16) edistyneeksi. Vain yksi järjestäjä katsoi tasonsa parhaaksi mahdolliseksi (6). Kehittyvälle 
tasolle itsensä sijoittanut enemmistö (10/16) jakautui arvioissaan tasan laatutason molemmille 
arvoille. Laadullisissa kuvauksissa esiin nousi seuraavaa:

 ▪ Koulutuksen järjestäjät ovat hyvin kehittämismyönteisiä, mutta joidenkin järjestäjien mu-
kaan pienet resurssit aiheuttavat haasteita kehittämistyölle. Eräiden järjestäjien vastauksissa 
ilmeni, että koulutuksen järjestämisen lisäksi he kokevat olevansa myös alansa kehittäjiä.

 ▪ Yhteistyöverkostot toisten koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa nähdään kehit-
tämistoiminnan kannalta hyödyllisinä.

 ▪ Useat koulutuksen järjestäjät pyrkivät kehittämään työpaikkaohjaajien osaamista säännöl-
lisen koulutuksen ja muun yhteistyön avulla.

 ▪ Opettajien työelämäosaamista kehitetään tukemalla opettajien työelämäjaksoille osallistu-
mista. Lisäksi opettajien työpaikkakäyntien koetaan kehittävän opettajien työelämäosaamista.

 ▪ Useiden koulutuksen järjestäjien mukaan sekä työpaikkaohjaajien että opettajien osaamisen 
kehittäminen vaativat lisää suunnitelmallisuutta ja panostusta.

 ▪ Sekä palautteiden että kansallisen arvioinnin tulosten hyödyntämisessä on useiden koulu-
tuksen järjestäjien mukaan kehittämisen varaa.

 ▪ Useat järjestäjät ovat kehittäneet näyttöjä erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämisen koh-
teina ovat olleet esimerkiksi opettajien työelämäosaaminen, työpaikkaohjaajien ja arvioijien 
osaaminen, työssäoppiminen sekä palautteen kerääminen ja hyödyntäminen.
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Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 

Koulutuksen järjestäjät arvioivat valmistuneiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen olevan 
osaamisalueesta riippuen kiitettävällä tai hyvällä tasolla (taulukko 17). Opiskelijat hallitsevat 
järjestäjien arvioiden perusteella parhaiten työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan 
ja heikoiten työn perustana oleva tiedon hallinnan, jonka osalta järjestäjien arviot ovat myös 
hyvin yhdenmukaisia: kaikkien paitsi yhden järjestäjän mukaan opiskelijat hallitsevat tämän 
osaamisalueen keskimäärin hyvin.

TAULUKKO 17. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISALUE n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 16 2,31 2 2 0,48 2 3
Työmenetelmien, -välineiden ja  
materiaalin hallinta 16 2,69 3 3 0,48 2 3

Työn perustana olevan tiedon hallinta 16 2,06 2 2 0,25 2 3
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 16 2,56 3 3 0,51 2 3

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪ Jotkut järjestäjät kokivat, että kokonaisia opiskelijaryhmiä on vaikea arvioida näin yleisellä 
tasolla, koska ryhmien opiskelija-aines on melko heterogeenistä.

 ▪ Työelämälähtöisten projektien ja opiskelun käytännönläheisyyden nähdään edistävän työ-
prosessin hallintaa sekä työmenetelmien -välineiden ja materiaalin hallintaa.

 ▪ Työn perustana olevan tiedon hallinnassa koetaan olevan eniten puutteita ja erityisesti sen 
kohdalla on vaihtelua opiskelijoiden välillä.

 ▪ Elinikäisen oppimisen avaintaitojen osoittaminen koetaan luontevaksi alalla ja sen näytöissä.

Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Koulutuksen järjestäjien mukaan ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden 
ammatillista osaamista ja lähes yhtä hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa (taulukko 
18). Sen sijaan yhteisten tutkinnon osien hallintaa näytöt mittaavat järjestäjien enemmistön 
mielestä heikosti.
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TAULUKKO 18. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

ARVIOINTIKOHDE n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 16 4,31 4 4 0,60 3 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 16 4,19 4 5 0,91 2 5
Yhteisten tutkinnon osien hallinta 16 2,13 2 2 0,81 1 4

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪ Ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden ammatillista osaamista, sillä 
näyttöjen ympäristöt soveltuvat erittäin hyvin ammatillisen osaamisen mittaamiseen. 
Yksi koulutuksen järjestäjä toi esiin, että koko työssäoppimisprosessi mittaisi paremmin 
ammatillista osaamista kuin yksittäinen näyttö.

 ▪ Elinikäisen oppimisen avaintaitojen osaamisen osoittaminen on aidoissa työympäristöissä 
luontevaa.

 ▪ Yhteisten tutkinnon osien hallintaa ei juurikaan arvioida ammattiosaamisen näytöissä. Eng-
lannin kielen taitoa on arvioitu joissakin ulkomailla suoritetuissa näytöissä, mutta muuten 
yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöihin on vähäistä tai olematonta.

Koulutuksen järjestäjien käyttämiä menetelmiä oppimisen 
seurantaan ja arviointiin sekä näyttöjen järjestämiseen

Koulutuksen järjestäjiltä tiedusteltiin itsearvioinnin lopuksi hyviä käytänteitä ja menetelmiä 
liittyen oppimisen seurantaan ja arviointiin sekä mahdollisia uudenlaisia järjestelyjä tai 
innovaatioita ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä.

 ▪ Järjestäjät ovat ottaneet käyttöön oppimisen seurannassa lukuisia erilaisia sähköisiä alustoja 
sekä sosiaalisen median palveluita, kuten Wilma, Moodle, Google-ympäristö, blogit, Skype, 
WhatsApp, Facebook ja Instagram.

 ▪ Muita vastauksissa mainittuja oppimisen seurannassa käyttöön otettuja menetelmiä olivat 
ammatillisen kasvun portfolio, vertaisarviointi ohjaustilanteessa, vuorovaikutukselliset 
palautetilaisuudet, reflektiopäivät, itsearvioinnit ja oppimispäiväkirjat. Myös ryhmätenttejä, 
oppimistehtäviä ja osaamisen alkukartoituksia käytetään oppimisen seurantaan.

 ▪ Oppimisen arvioinnissa hyödynnetään paljon samoja sähköisiä välineitä kuin seurannassa-
kin. Useat koulutuksen järjestäjät kokevat, että arviointi- ja palautekeskusteluissa tapahtuva 
vuorovaikutteinen keskustelu on arvioinnin kannalta erittäin tärkeää.
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Koulutuksen järjestäjät toivat vastauksissaan esiin seuraavia uudenlaisia järjestelyjä tai 
innovaatioita ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä:

 ▪ Opintoalojen yhteiset näytöt.

 ▪ Usean tutkinnon osan yhdistelmänäytöt.

 ▪ Eri koulutustasojen (yliopisto, ammattikorkea, ammatillinen perustutkinto) opiskelijoiden 
tiimityöskentely, jonka ohessa voi suorittaa myös näytön.

 ▪ Opiskelijan vapautta näytön suunnittelussa lisätty, minkä seurauksena näytössä mahdol-
listuu yksilöllisempi osaamisen osoittaminen.

 ▪ Ammattiosaamiseen liittyvät prosessit on kirjattu auki, ja näyttöihin liittyviä lomakkeita 
on päivitetty ja selkeytetty.

 ▪ Isojen tapahtumien järjestäminen työelämäkumppaneiden kanssa.

Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan kansallisen  
oppimistulosarvioinnin vahvuudet ja kehittämishaasteet

Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin näkemyksiä ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan 
kansallisen oppimistulosarvioinnin vahvuuksista ja kehittämishaasteista. Ne on koottu seuraavaan: 

Vahvuudet:

 ▪ Oppimistulosarvioinnit tuovat selvästi esille kehittämistarpeet ja haastavat keskustelemaan 
niistä.

 ▪ Näyttöihin perustuva kansallinen oppimistulosarviointi on käytännönläheistä ja työelämä-
lähtöistä, sillä suurin osa näytöistä suoritetaan aidoissa työelämän tilanteissa. Opiskelijoilla 
on myös mahdollisuus markkinoida työnantajille omaa osaamistaan näytön yhteydessä.

 ▪ Koulutuksen järjestäjät voivat verrata omia tuloksiaan kansalliseen tasoon.

Kehittämishaasteet:

 ▪ Yhteisen ajan löytäminen arviointikeskusteluille ja kolmikantaisuuden toteutuminen niin, 
että kaikki ovat yhtä aikaa paikalla.
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 ▪ Näyttöjen rytmittäminen työelämän tarpeisiin ja tilanteisiin sopiviksi.

 ▪ Yhteisten tutkinnon osien aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin ja ammattiosaamisen 
näyttöihin.

 ▪ Työpaikkaohjaajien kouluttaminen, osaamisen päivittäminen ja kannustaminen systemaat-
tiseen palautteen antamiseen.

 ▪ Käsitteiden ja kriteerien selventäminen.

7.4 Koulutuksen järjestämistä koskevien tunnus- 
lukujen tarkastelua suhteessa arvosanoihin 

Taulukossa 19 vertaillaan kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvojen perus-
teella alimpaan kolmannekseen, keskitasoisiin ja ylimpään kolmannekseen kuuluvien järjestäjien 
keskimääräisiä tunnuslukuja pedagogisessa toiminnassa, osaamisperuteisuudessa sekä näyttöjen 
laatuvaatimuksissa ja prosesseissa. Tunnusluvuissa oli jonkin verran vaihtelua ryhmien välillä, 
mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Suhteellisesti suurimmat erot liittyivät näyttöjen 
seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnus-
tamiseen sekä opettajien täydennyskoulutuspäivien määrään. Pedagogisilla toiminnoilla, kuten 
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 
keskiarvojen mukaan luokitelluissa ryhmissä

Pedagoginen toiminta Alimpaan  
kolmannekseen  

kuuluvat  
koulutuksen 

järjestäjät (ka.)  
n = 4

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
(ka.)
n = 6

Ylimpään  
kolmannekseen 

kuuluvat  
koulutuksen 

järjestäjät (ka.)
n = 5

Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin 28,3 27,4 27,8
Työssäoppimisen määrä keskimäärin (osp) 44,0 51,0 53,1
Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 93,8 100,0 94,2
Ammattiopettajien osallistuminen työelämä-
jaksoille viimeisen viiden vuoden aikana (%) 33,8 45,0 45,0

Päätoimisten ammattiopettajien täydennys-
koulutuspäivät viimeisen viiden vuoden 
aikana keskimäärin

32,3 27,4 20,0

Koulutettujen tai perehdytettyjen työpaikka-
ohjaajien osuus (%) 85,0 79,2 97,5

Pedagogisten ja osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutaso *
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaik-
kojen saatavuus 4,50 4,00 4,00

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuus 4,25 4,00 4,00

Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja  
arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa 3,75 4,33 4,40

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä 4,75 4,33 4,80
Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen 
arviointi 4,75 4,33 4,60

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen 4,50 4,67 3,60
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 4,50 4,60 3,60
Opiskelijan yksilöllisen opintopolun  
toteutuminen 4,50 4,83 4,00

Osaamisperusteisuuden toteutuminen 4,25 3,83 3,80
Näyttöjen prosessit **
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja 
linjaukset (summapistemäärän keskiarvo 
enintään 6 pistettä)

4,17 4,67 4,07

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu (summa-
pistemäärän keskiarvo enintään 6 pistettä) 4,58 4,46 4,47

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja 
arviointi (keskiarvo enintään 6 pistettä) 3,50 3,83 2,20

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 
(keskiarvo enintään 6 pistettä) 4,50 3,83 3,40

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

Pedagoginen toiminta:

 ▪ Lähiopetuksen viikkotuntimäärissä ei ollut juuri lainkaan eroja ryhmien välillä. Alimman 
kolmanneksen järjestäjillä oli keskimäärin 0,5 lähiopetustuntia viikossa enemmän kuin 
ylimmän kolmanneksen järjestäjillä.

 ▪ Työssäoppimista oli ylimmässä kolmanneksessa keskimäärin 53 osaamispistettä kun taas 
alimman kolmanneksen järjestäjillä sitä oli keskimäärin noin 9 osaamispistettä vähemmän.

 ▪ Pedagogisesti pätevien ammattiopettajien osuus oli kaikissa ryhmissä keskimäärin yli 90 
prosenttia. Keskitasoisten järjestäjien ryhmässä kaikki ammattiopettajat olivat pedagogi-
sesti päteviä.

 ▪ Opettajat osallistuivat työelämäjaksoille vähiten alimman kolmanneksen järjestäjien 
ryhmässä. Keskitasoisten ja parhaimpien järjestäjien välillä ei ollut eroa osallistumisessa. 
Kaikissa ryhmissä osallistuminen jäi keskimäärin alle 50 prosentin.

 ▪ Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutuspäiviä oli kertynyt keskimääräisesti 
eniten alimmassa kolmanneksessa ja selvästi vähiten ylimmän kolmanneksen ryhmässä.

 ▪ Koulutettujen tai perehdytettyjen työpaikkaohjaajien osuus oli suurin ylimmässä kolman-
neksessa ja pienin keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

Pedagogiset ja osaamisperusteisuuteen liittyvät käytänteet:

 ▪ Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus arvioitiin keskimäärin hieman 
muita paremmaksi alimpaan kolmannekseen kuuluvien järjestäjien keskuudessa, mutta 
vähintään hyväksi kaikissa ryhmissä.

 ▪ Myös tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin kaikissa ryhmissä kes-
kimäärin vähintään hyväksi.

 ▪ Näyttöjen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteistyössä työpaikkojen kanssa ko-
ettiin onnistuneen hieman muita ryhmiä heikommin alimman kolmanneksen järjestäjien 
keskuudessa.

 ▪ Laaja-alaisen osaamisen arvioinnin näytöissä sekä tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen 
arviointi katsottiin onnistuneen kaikissa ryhmissä keskimäärin hyvällä tasolla.
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 ▪ Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen koettiin sujuneen parhaiten 
keskitasoisten järjestäjien ryhmässä ja heikoiten ylimmässä kolmanneksessa.

 ▪ Opiskelijan yksilöllisen opintopolun toteutuminen arvioitiin keskimäärin parhaimmalle 
tasolle keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

 ▪ Osaamisperusteisuuden toteutuminen oli keskitasoisten ja ylimmän kolmanneksen järjes-
täjien mielestä hieman alemmalla tasolla kuin alimman kolmanneksen järjestäjien arvioissa.

Näyttöjen prosessit:

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja linjausten keskimääräiset summapistemäärät 
olivat melko lähellä toisiaan. Korkein keskiarvo oli keskitasoisten järjestäjien ryhmässä.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen laadun summapistemäärien keskiarvot eivät vaihdelleet juuri 
lainkaan ryhmien välillä.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen seurannan ja arvioinnin taso katsottiin korkeimmaksi kes-
kitasoisten järjestäjien ryhmässä ja selvästi muita matalammaksi ylimmän kolmanneksen 
järjestäjien keskuudessa.

 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen taso arvioitiin muita ryhmiä korkeammalle 
alimman kolmanneksen järjestäjien ryhmässä. Matalin keskiarvo taas oli ylimmän kol-
manneksen järjestäjillä.
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8 
 Arvioinnin luotettavuus

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin ao. tutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin. 
Syksyllä 2013 nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa tarjonneista järjestäjistä 94 prosenttia 
toimitti oppimistulostietoja arviointiin ja kaikki vastasivat itsearviointiin. Arviointiaineistona olivat 
ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuudessa saamat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat, joista 
opettaja ja työelämän edustaja ovat päättäneet joko yhdessä tai erikseen. Arvioinnin luotettavuutta 
pyrittiin parantamaan kutsumalla arviointiryhmään kokeneita alan opettajia, jotka analysoivat 
rinnakkaismenetelmän avulla sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt että näyttösuunnitelmat. 
Lisäksi arviointikäynneillä tehtyjä havaintoja ja koottuja aineistoja peilattiin arvioinnin johtopää-
töksiin arvioinnin luotettavuuden ja osuvuuden takaamiseksi.

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

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

Verrattaessa oppimistuloksia täydentävään arviointiaineistoon analysoitiin mm. arvioijasta johtuvia 
eroja ja tarkasteltiin arviointikeskusteluun osallistuneiden henkilöiden sekä näyttöpaikan yhteyk-
siä arvosanoihin. Myös näyttöjen kuvauksia ja siten näyttöjen sisällön osuvuutta ja vastaavuutta 
ammattitaitovaatimuksiin analysoitiin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien itsearviointia 
näyttötoimintansa laadusta.
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Vaikka aiempien ammatillisten perustutkintojen arviointien perusteella näyttöihin perustuviin 
tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee suhtautua varauksella arviointiin ja näyttöympäristöön 
liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi, voidaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon 
oppimistulosten luotettavuutta pitää yleisesti ottaen hyvänä. Asiantuntijaopettajien tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksiin pohjanneen näytön kuvausten analyysin mukaan näyttöjen 
sisällöt vastasivat kuvaustekstin perusteella tutkinnon perusteiden vaatimuksia valtaosassa näyt-
töjä. Helpoiksi arvioiduista näytöistä ei myöskään saatu parempia arvosanoja, mikä voisi heikentää 
tulosten luotettavuutta.

Itsearvioinnissa koulutuksen järjestäjät katsoivat, että näytöt mittaavat hyvin niin opiskelijoiden 
ammatillista osaamista kuin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Itsearvioinnin mukaan koulutuksen 
järjestäjien näyttötoiminnan laatu oli keskimäärin kehittyvällä tasolla ja hyvät arviot itsearvioinnissa 
saivat katetta myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien tasosta. Järjestäjien mukaan 
laaja-alainen ja kriteeriperusteinen arviointi toteutui näytöissä hyvin. Myös itsearviointiin vastan-
neiden ryhmien monitahoisuus lisää osaltaan tulosten luotettavuutta.

Arviointi toteutettiin vuosina 2013–2016. Arvioinnin tulokset koskevat siten vuonna 2009 voimaan 
tulleiden nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden mukaisesti toteutettua 
koulutusta. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 08/2015 lähtien.
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9 
 Arvioivat johtopäätökset

Yleistä

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

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu 
erittäin hyvin

Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukainen työelämälähtöisyys näyttää 
arvioinnin perusteella toteutuvan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa erittäin 
hyvin. Kaikista näytöistä noin yhdeksän kymmenestä toteutettiin työelämässä, lähes järjestäen 
työssäoppimisen yhteydessä ja usean tutkinnon osan sekä järjestäjän osalta lähes kaikki näytöt 
tehtiin työpaikalla. Myös erityisopiskelijoiden osalta näytöt olivat lähes poikkeuksetta työpaikalla. 
Näyttöpaikalla ei ollut vaikutusta arvosanoihin ja alueellisestikin erot olivat pieniä, joten tältä osin 
työelämälähtöisyyden toteutumista voi pitää myös kohtuullisen tasalaatuisena.

Järjestäjät itse arvioivatkin onnistuneensa näyttöjen integroimisessa työssäoppimiseen ja toteutta-
misessa työpaikoilla erittäin hyvin. Aineiston perusteella työelämän edustaja on myös useimmiten 
läsnä näytön arvioinnissa, joskin harvemmin oppilaitosnäytöissä. Myös oppilaitosnäytöt toteutuvat 
yleensä aitojen asiakkaiden kanssa. Työpaikkanäyttöjä voidaan kuitenkin joutua täydentämään 
oppilaitoksessa, sillä kaikkien arviointikriteerien osaamisen osoittaminen ja teoriatiedon yhdistä-
minen yksittäisiin näyttöihin on paikoin haastavaa.

Useimmilla järjestäjillä työssäoppimista oli reilusti yli minimin, joskin määrät vaihtelivat paljon 
järjestäjittäin. Työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuus on pääosin hyvä, ja useimmilla järjestä-
jillä on vakiintuneita yhteistyökumppaneita jotka tuntevat tutkinnon perusteet ja osallistuvat myös 
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näyttöjen suunnitteluun. Paikoin kuitenkin näyttöpaikkojen laatu, kuten myös työpaikkaohjaajien 
ohjaus- ja arviointiosaaminen vaihtelevat, ja niiden varmistamiseen tulisikin kiinnittää enemmän 
huomiota. Yksi alan erityispiirteistä on kausiluontoisuus, ja kehittämiskohteeksi nousikin näyttöjen 
rytmittäminen paremmin työelämän tarpeisiin ja tilanteisiin sopiviksi. Kausiluontoisuus on syytä 
huomioida myös henkilökohtaistamisprosesseissa.

Arvioinnin perusteella myös koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-
telmat tukevat koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Näyttöjen sisällön analyysin perusteella taas 
näytöt vastasivat valtaosin ammattitaitovaatimuksia, mikä suhteessa aiempiin arviointeihin on hyvä 
tulos. Se vahvistaa paitsi näyttöjen luotettavuutta arviointimenetelmänä, myös tämän arvioinnin 
tulosten luotettavuutta.

Vaikka monet tekijät tukevatkin voimakkaasti koulutuksen työelämälähtöisyyttä, voisi sitä enti-
sestään parantaa lisäämällä perehdytettyjen ja erityisesti koulutettujen työpaikkaohjaajien määrää. 
Huolimatta siitä, että useilla järjestäjillä perehdytettyjen työpaikkaohjaajien osuus olikin korkea, 
nousi aineistosta esiin myös tarve työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiselle. Erityisesti kehit-
tämistarvetta nähtiin työpaikkaohjaajien valmentamisessa ohjaukseen, arviointiin ja palautteen 
antamiseen, jotta niiden laatu ei vaihtelisi.

Toiseksi vaikka lähes kaikki ammattiopettajat olivat järjestäjien mukaan pedagogisesti päteviä, 
heikentää koulutuksen työelämälähtöisyyttä se, että nämä olivat osallistuneet hyvin vaihtelevasti 
työelämäjaksoille. Joka kolmannella järjestäjällä yksikään opettaja ei ollut osallistunut työelämä-
jaksolle, ja myös täydennyskoulutuspäivien määrät vaihtelivat paljon. Näillä voidaan olettaa olevan 
vaikutusta opettajien osaamiseen ja sitä kautta myös järjestäjien välisiin eroihin työelämälähtöisyy-
dessä. Opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen varmistaminen tulee jatkossa erityisen tärkeäksi, 
kun koulutus osaamisperusteisuuden myötä siirtyy yhä enemmän työpaikoille ja koulutusta suun-
nitellaan ja toteutetaan entistä enemmän yhdessä työpaikkojen kanssa.

Ammattillinen osaaminen on arvosanoilla 
mitattuna kiitettävää

Tulosten perusteella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon koulutuksen laatutaso 
arvosanoilla mitattuna on kiitettävä ja opiskelijoiden osaaminen erinomaista. Arvosanoista kaksi 
kolmasosaa oli kiitettäviä. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avain-
taidoista. Tyydyttäviä arvosanoja saatiin eniten työn perustana olevan tiedon hallinnasta, joka oli 
ainoa osaamisalue jonka yleisin arvosana ei ollut kiitettävä, vaan hyvä. Kaiken kaikkiaan tyydyt-
tävien arvosanojen osuus oli hyvin pieni. Myös keskiarvoilla mitattuna opiskelijat hallitsivat työn 
perustana olevan tiedon muita osaamisalueita heikommin.

Tutkinnon osittain tarkasteltuna arvosanat olivat myös hyviä tai erittäin hyviä. Koulutuksen jär-
jestäjien välillä taas arvosanoissa oli jonkin verran eroja, mutta kaiken kaikkiaan järjestäjäkohtai-
set keskiarvot olivat erittäin hyviä. Selvää kuvaa eroja selittäville tekijöille on hankala antaa, sillä 
arvosanoissa ei ollut eroja sukupuolten välillä ja alueellisuuteen ja näyttöpaikkaan liittyvät erotkin 
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olivat hyvin pieniä. Pääosin koulutus näyttäisikin olevan melko tasalaatuista näyttöjen arvosanojen 
perusteella, ääripäiden keskiarvojen välillä kun neljällä viidestä järjestäjästä arvosanojen keskiarvot 
eroavat toisistaan korkeintaan 0,3 arvosanaa.

Erityisopiskelijat saavuttavat ammattitaidon samoin kriteerein kuin muutkin opiskelijat, sillä 
lähes kaikki erityisopiskelijat suorittivat näytöt ilman mukautettuja tavoitteita. Myöskään erityis-
opiskelijoiden näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt eivät eronneet käytännössä lainkaan 
muusta aineistosta. Ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanat osoittavat, että suurin 
osa erityisopiskelijoista saavuttaa vaaditun ammattitaidon, sillä vaikka ne ovatkin heikompia, on 
suurin osa arvosanoista hyviä tai kiitettäviä. Arvosanoissa on myös nähtävissä samat trendit kuin 
muillakin opiskelijoilla, eli osaamisalueista parhaiten hallitaan elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ja heikoimmin työn perustana olevan tiedon hallinta. Kaiken kaikkiaan arvosanojen perusteella 
erityisopiskelijoiden osaamisen voidaankin katsoa olevan hyvällä tasolla.

Erot pedagogisissa toiminnoissa ja näyttöprosessin 
laadussa eivat heijastu arvosanoihin

Arvioinnissa selvitettiin myös työssäoppimiseen ja näyttöjen toteutukseen liittyviä pedagogisia 
käytänteitä ja resursseja. Koulutuksen järjestäjien välillä oli jonkin verran vaihtelua muun muassa 
työssäoppimisen määrässä sekä ammattiopettajien osallistumisessa työelämäjaksoille ja täyden-
nyskoulutukseen. Selkeää yhteyttä näillä tekijöillä ja näyttöjen arvosanoilla ei kuitenkaan havaittu. 
Suurimmalla osalla koulutuksen järjestäjistä näyttöjen arvosanojen keskiarvot eivät juurikaan 
eronneet toisistaan, joten arvosanojen perusteella samantasoisiin oppimistuloksiin päästään huo-
limatta eroista pedagogisissa toiminnoissa. Osittain tämä voi selittyä sillä, ettei arviointiasteikko 
1–3 välttämättä tuota havaittavia eroja eritasoiselle osaamiselle.

Myöskään koulutuksen järjestäjien luokittelu arvosanojen keskiarvojen mukaisiin kolmanneksiin 
ei tuonut esiin merkittäviä tai johdonmukaisia eroja ryhmien välillä pedagogisessa toiminnassa ja 
prosessien laadussa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana järjestäjät, joilla arvosanojen keskiarvot 
olivat korkeimmat, olivat itsearvioinnissa arvioineet tasonsa keskimäärin hieman muita alemmas. 
Erityisesti ero korostui arvioissa koskien näyttöjen seurantaa ja arviointia sekä kehittämistä. On 
mahdollista että nämä järjestäjät ovat olleet muita kriittisempiä arvioidessaan toimintaansa, 
mutta yksioikoista selitystä tälle havainnolle ei kuitenkaan pelkästään koulutuksen järjestäjien 
itsearviointeihin nojaten ole mahdollista antaa.
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuuluvat 
kiinteästi alalle

Arvioinnissa nousi esiin, että elinikäisen oppimisen avaintaitoja pidetään oleellisena osana nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjauksen koulutusta ja alan työtehtäviä. Näihin avaintaitoihin liittyvän osaamisen 
osoittaminen ammattiosaamisen näytöillä nähtiin hyvin luontevaksi. Varsinkin aidoissa asiakas- 
ja työtilanteissa alan näytöt mahdollistavat hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan 
mittaamisen ja näyttämisen. Käytännössä kaikki koulutuksen järjestäjät katsoivatkin elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen integroimisen näyttöihin onnistuvan erittäin hyvin.

Toisin kuin monissa muissa ammatillisten perustutkintojen arvioinneissa, nuoriso- ja vapaa-
ajanohjauksen perustutkinnossa elinikäisen oppimisen avaintaidot ja niiden arviointi eivät näyttäy-
tyneet ongelmallisina tai haastavina arvioida, vaan ennemminkin positiivisessa valossa ja yhtenä 
koulutuksen vahvuuksista. Myös arvosanojen perusteella kyseessä oli opiskelijoiden parhaiten 
hallitsema osaamisalue.

Näyttöjen toteuttamis- ja arviontisuunnitelmien 
sekä näytön kuvausten laatu vaihtelee

Yhtenä osana arviointia tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-
suunnitelmia ja niiden vaikutusta näyttöjen laatuun. Analyysin perusteella suunnitelmien laadussa 
ja rakenteessa oli jonkin verran eroja järjestäjien välillä. Niillä ei havaittu yhteyttä näyttöjen arvosa-
noihin, sen sijaan hyviä arvioita saaneet suunnitelmat tulivat järjestäjiltä, jotka myös itsearvioinnissa 
arvioivat tasonsa keskimääräistä paremmaksi.

Vahvuuksina toteuttamis- ja arviointisuunnitelmissa näyttäytyivät jo mainittu näyttöjen työelämä-
lähtöisyyden mahdollistaminen sekä vastaavuus tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. 
Tätä tulkintaa tukee osaltaan näyttöjen sisällön analyysin tulos, jonka mukaan useimmat näytöt 
vastasivat hyvin ammattitaitovaatimuksia. Toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien heikkoutena 
taas olivat yksilöllisten opintopolkujen kuvaukset, jotka joko puuttuivat tai olivat epäselviä useissa 
suunnitelmissa. Itsearvioinnissa järjestäjät kuitenkin katsoivat osaamisperusteisuuden toteutuvan 
tutkinnossa erityisesti juuri yksilöllisten opintopolkujen kautta. Ristiriitaa voitaneen selittää ainakin 
sillä, etteivät epämuodolliset käytännöt ole välttämättä vielä tavoittaneet formaalia ilmaisumuotoaan.

Suunnitelmien nähtiin myös ohjeistavan heikosti näyttötodistukseen tulevan näytön kuvauksen 
sisältöä ja laadintaa. Näytön sisällön kuvausten analyysissa kuvausten laadussa todettiinkin vaih-
telua järjestäjien, alueiden ja tutkinnon osien välillä, mitä on pidettävä ongelmallisena. Lisäksi noin 
viidenneksen aineistosta eli reilut 300 näyttöä kattoi kymmenen kuvaustekstiä. Alan opiskelijoiden 
arvosanojen ollessa suurimmaksi osaksi kiitettäviä tulisi näyttöjen sisältöjen vastaavuuteen ja riittävään 
vaativuuteen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kiinnittää enemmän huomiota.
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Seuranta- ja palautetiedon hyödyntäminen sekä 
näyttöjen kehittäminen laahaavat perässä

Itsearviointien perusteella järjestäjien ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen ja laatuun liitty-
vät prosessit olivat keskimäärin kehittyvällä, paikoin jopa edistyneellä tasolla. Näyttöjen seuranta 
ja arviointi oli kuitenkin yksi heikoimmin hallituista toiminnoista, jossa ilmeni paljon järjestäjien 
välisiä eroja. Kehitettävää ilmeni varsinkin palautteen keräämisen ja käsittelyn muuttamisessa 
satunnaisesta systemaattiseksi. Jatkossa systemaattinen ja toimiva palautejärjestelmä voisi myös 
tukea koulutuksen järjestäjiä osaamisperusteisen koulutuksen toteutumisen seurannassa.

Myös ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen jäi selvästi muuta itsearvioinnin tasoa heikommaksi 
ja vaihteli järjestäjien välillä. Arvioinnissa nousi esiin järjestäjien yleinen kehittämismyönteisyys, 
jota kuitenkin rajoittavat pienet resurssit. Myös kehittämistyöstä systemaattisuus näytti jossain 
määrin puuttuvan, mutta toisaalta alan yhteistyöverkostot tukevat kehittämistyötä.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on perustunut vuodesta 2007 lähtien ammat-
tiosaamisen näyttöihin. Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperustei-
suuteen siirtyminen on otettava huomioon kehitettäessä oppimistulosten arviointijärjestelmää ja 
varmistettaessa arviointien vaikuttavuus toimintaympäristön muuttuessa.

Koulutuksen tulevaisuus

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen tehdyissä muutoksissa (A 680/2017) nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa ei 1.8.2018 lähtien ole. Sen korvaa kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto, jonka yhtenä osaamisalana on tutkinnon perusteiden luonnoksen perusteella 
nuoriso- ja yhteisöohjaus. Uusi tutkinto ei siis nouse täysin tyhjästä. Tutkintoon kohdistuvista 
muutoksista huolimatta uudistus- ja kehitystyössä sekä uuden tutkintorakenteen mukaisen kou-
lutuksen toimeenpanossa tulisi hyödyntää myös tästä arvioinnista nousevat näkökohdat koskien 
niin vahvuuksia kuin kehittämiskohteita. Opiskelijoiden saamat arvosanat olivat keskimäärin erit-
täin hyviä, eikä arvioijiin tai näyttöpaikkaan liittyvää vaihtelua arvosanoissa havaittu. Opiskelijan 
arviointi näytössä sekä erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi näyttäytyivätkin 
koulutuksen vahvuuksina. Tutkinnon suurimpana vahvuutena on työelämälähtöisyys ja se, että 
näyttöjä tehdään jo nyt hyvin paljon työelämässä. Myös osaamisperusteisuuteen liittyvien käy-
täntöjen sekä erityisesti yksilöllisten opintopolkujen nähtiin toteutuvan hyvin, joten lähtökohdat 
ammatillisen koulutuksen reformin mukaiselle koulutukselle ovat nähtävissä.
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10 
 Kehittämisehdotukset

Tässä luvussa esitetään keskeisiä arviointiin perustuvia kehittämisehdotuksia, joita tulisi hyödyntää 
uuden tutkintorakenteen mukaisen koulutuksen toimeenpanossa ja kehittämisessä. Ehdotukset 
on suunnattu sekä koulutuksen järjestäjille että opetusviranomaisille.

 ▪ Osaamisperusteisuuden toteutuminen tulee varmistaa niin koulutuksen järjestämistä 
koskevissa suunnitelmissa kuin opiskelijoiden henkilökohtaisissa osaamisen kehittä-
missuunnitelmissa.

 ▪ Opettajien edellytykset ylläpitää ammatti- ja työelämäosaamistaan on taattava sekä huo-
lehdittava niiden kehittämisestä esimerkiksi työelämäjaksojen, täydennyskoulutuksen ja 
kehittämishankkeiden avulla.

 ▪ Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien perus- ja täydennyskoulutuksessa on erityisesti 
otettava huomioon osaamisperusteisuuteen liittyvät näkökohdat.

 
 ▪ Henkilökohtaistamisen ja joustavan hakeutumisen prosesseissa tulee huomioida riittävästi 

myös alan kausiluonteisuus.

 ▪ Opettajille tulee turvata riittävät resurssit opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opin-
topolkujen ohjaukseen.

 ▪ Työpaikkaohjaajakoulutuksista tulee jakaa ja hyödyntää hyviä käytäntöjä, jotta mahdol-
lisimman moni pääsee osallistumaan siihen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen jatkuvuus 
saadaan taattua.

 ▪ Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa systemaattisuus eri tahoilta saatavan palautteen 
keräämisessä, analysoinnissa ja palautetiedon hyödyntämisessä.

 ▪ Arvioinnin tuloksia tulee hyödyntää koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämisessä 
liittämällä oppimistulosarvioinnit osaksi laatu- ja palautejärjestelmiä sekä kehittää näitä 
tukemaan osaamisperusteiden toteutumisen arviointia.
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 ▪ Arviointituloksia tulisi hyödyntää niin näyttöjen, työssäoppimisen ja opiskelijan arvioinnin 
kuin myös tutkinnon perusteiden kehittämisessä.

 ▪ Kansallisten oppimistulosarviointien tuloksia tulee hyödyntää ammatillisen koulutuksen 
reformin ja osaamisperusteisuuden toimeenpanossa.
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Liite 1 Itsearviointilomake

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi

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

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

• Tehkää arviointi ja täyttäkää lomake tutkintokohtaisesti. 
• Arvioikaa itsearvioinnissa vain vuosina 2013–2016 toteutunutta koulutusta.
•  Huom. Jos samaa tutkintoa järjestetään useammassa koulutuksen järjestäjän toimi-

pisteessä/oppilaitoksessa, täytetään yksi tutkintokohtainen lomake.

Palauttakaa lomake 15.3.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen amop@karvi.fi
____________________________________________________________________________

PERUSTIEDOT

Koulutuksen järjestäjän nimi: 

Perustutkinto: 

Itsearviointiryhmän kokoonpano (nimi ja asema): 

Arvioinnin kohteena olevien opiskelijaryhmien koko (2013 aloittaneet opiskelijat) viimeisenä 
lukuvuonna 2015–2016: 

____________________________________________________________________________

I   KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTATIEDOT

I TAUSTATIEDOT

1.  Mikä on koulutuksen järjestäjän vahvistama lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin 
opiskelijaa kohden ko. tutkinnossa? _____ (h/viikko)
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2.  Mikä on opiskelijoiden työssäoppimisen kokonaismäärä (koskien ammatillisia ja vapaas-
ti valittavia sekä yhteisiä tutkinnon osia) keskimäärin osaamispisteinä ko. tutkinnossa?  
_____ (osp) 

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 osuus 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 monena päivänä ko. tutkinnon päätoimiset ammattiopettajat ovat osallistuneet omaan 
työhönsä liittyneeseen täydennyskoulutukseen (mukaan lukien OVTES:n mukaiset koulutus-
päivät) viimeisen viiden vuoden aikana? Merkitään: Keskimäärin ____ päivää/ ammattiopettaja/ 
viiden vuoden aikana. 

7.  Kuinka suuri osa työpaikkaohjaajista on perehdytetty tai koulutettu ammattiosaamisen näytön 
ohjaukseen ja arviointiin? (%)
7a) Miten perehdytys tai koulutus näytön ohjaukseen ja arviointiin on toteutettu? (esim. työ-

paikkaohjaajakoulutukseen osallistuminen, muulla tavoin toteutettu perehdytys/koulutus)

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)

a)  Tutkinnon tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisten työssäoppimis-paikkojen 
saatavuus?

1 2 3 4 5

b) Tutkinnon tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus?

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5
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d)  Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäi-sen oppimisen avain-
taidot)?

1 2 3 4 5

e) Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi?

1 2 3 4 5

f) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen 

1 2 3 4 5

g) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 

1 2 3 4 5

h) Opiskelijan yksilöllisen opintopolun toteutuminen 

1 2 3 4 5

i) Osaamisperusteisuuden toteutuminen

1 2 3 4 5

i)  Perustelkaa näkemyksenne erityisesti, jos osaamisperusteisuus on toteutunut mielestänne 
hyvin tai heikosti

Kommentit/Perustelut
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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, 

toimintaa arvioidaan ja kehitetään. 

TEEMA I AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELU JA 
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN LINJAUKSET

1a)  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪  tutkintokohtaisen opetussuunnitelman laadinta yhteistyössä eri alojen ja yhteisten tutkinnon 

osien opettajien kanssa 
 ▪  näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman laadinta eri alojen ja yhteisten tutkinnon osien 

opettajien kanssa 
 ▪  koulutuksen ja opetuksen suunnittelu yhteistyössä eri alojen opettajien kanssa 
 ▪  näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman laadinta yhteistyössä työpaikkojen kanssa
 ▪  opiskelijoiden osallistuminen näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin suunnitteluun
 ▪  opiskelijan arvioinnin suunnittelu 
 ▪  näyttöjen hyödyntäminen osaamisen tunnustamisessa
 ▪  opiskelijakohtaisen ammattiosaamisen näytön suunnittelu
 ▪  ammattiosaamisen näytön sisällön suunnittelu
 ▪  ammattiosaamisen näyttöpaikan valinta osana suunnittelua
 ▪  ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työssäoppimisen yhteydessä

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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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

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)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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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, seurantaan 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

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
 ▪ opettajien osallistuminen ammattiosaamisen näytön ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin
 ▪ työelämän edustajien osallistuminen oppilaitoksissa järjestettäviin ammattiosaamisen näyttöihin

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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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

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
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Kommentit/Perustelut

2e)  Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ yhteisten tutkinnon osien arvioinnin suunnittelu osaksi ammattiosaamisen näyttöjä
 ▪ yhteisten tutkinnon osien arviointi ammattiosaamisen näytöissä

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2f)  Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2g)  Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa 

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ opiskelijan itsearviointi
 ▪ oppimisen arvioinnin periaatteista sopiminen
 ▪ oppimisen etenemisen seuraaminen, palautteen antaminen ja ohjaaminen
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Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2h)  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

2i)  Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

 Arviointikohtaan sisältyy mm. seuraavia asioita:
 ▪ näyttöympäristön tutkinnon perusteiden mukaisen vastaavuuden varmistaminen
 ▪ 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 2016 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

10.  Kuinka hyvin mielestänne ammattiosaamisen näytöt ovat mitanneet keväällä 2016 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)

 a) ammatillista osaamista?  

1 2 3 4 5

 b) elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa? 

1 2 3 4 5
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 c) yhteisten tutkinnon osien hallintaa?

1 2 3 4 5

Kommentit/Perustelut

11.  Mitä menetelmiä olette ottanet käyttöön oppimisen
a) seurannassa
b) arvioinnissa? (esim. mobiililaitteiden hyödyntäminen jne.) 

12.  Mitä uudenlaisia järjestelyjä/innovaatioita olette ottaneet käyttöön ammattiosaamisen näyt-
töjen järjestämisessä (esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöihin, opinto-
alojen yhteiset näytöt)

13.  Mitkä ovat ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan kansallisen oppimistulosarvioinnin 
keskeiset

 Vahvuudet:

 Kehittämishaasteet:
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Liite 2 Ammattiosaamisen näyttösuunnitelman arviointilomake

Toimielimen hyväksymä näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Asteikko Perustelut /  
muistiinpanot /  
havainnot

Toimielin on hyväksynyt koulutuksen järjestäjän laatiman suunnitelman 
ammattiosaamisen näyttöjen1 toteuttamisesta ja arvioinnista2 

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

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

Suunnitelmassa on määritelty kuka/ketkä osallistuvat näytön arviointiin 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin 

Suunnitelmassa on määritelty tkuka/ketkä päättävät näytön 
arvosanasta

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

Suunnitelmassa on määritelty missä näytöt toteutetaan 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin 

Suunnitelmassa on määritelty, miten näytöt toteutetaan (yksi/useampi 
tutkinnon osa kerralla, osina) 

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

Suunnitelmassa on määritelty, missä opintojen vaiheessa näytöt 
toteutetaan 

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

Näyttösuunnitelmassa on ohjeet näyttöpaikan valinnalle, jotta 
tutkinnon osien edellyttämä osaamisen (osoittaminen/ näyttäminen) 
arviointi ovat mahdollista

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

Suunnitelma vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin 

Suunnitelmassa on huomioitu elinikäisen oppimisen avaintaitojen eri 
osa-alueet 

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

Suunnitelmassa on huomioitu yhteiset tutkinnon osat 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin 

Suunnitelma mahdollistaa näyttöjen työelämälähtöisyyden 
toteutumisen (näyttöjen toteuttamisen työelämässä)

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

Suunnitelmassa on huomioitu opiskelijoiden yksilölliset opintopolut 
(esim. mahdollisuus toteuttaa näytöt omien aikataulujen mukaan)

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

Näyttösuunnitelmassa huomioidaan alueellinen yhteistyö näyttöjen 
toteuttamisessa

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

Suunnitelma sisältää ohjeita näyttötodistukseen tulevan näytön 
kuvauksen sisältöön ja laadintaan

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

Muuta huomioitavaa, mitä: 1. Ei toteudu 
2. Toteutuu kohtalaisesti 
3. Toteutuu hyvin

1 = jatkossa käytetään termiä näyttö
2 = jatkossa käytetään termiä suunnitelma
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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

Ohjaajuus 35 osp n 330 330 330 329 330
Puuttuvia 0 0 0 1 0
Keskiarvo 2,52 2,47 2,27 2,59 2,56
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,584 ,594 ,630 ,557 ,555

Ohjaus eri toiminta-
ympäristöissä 40 osp

n 288 288 288 288 295
Puuttuvia 7 7 7 7 0
Keskiarvo 2,64 2,50 2,25 2,69 2,59
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,554 ,602 ,678 ,513 ,581

Ohjauksen menetelmät 
30 osp

n 301 302 302 302 302
Puuttuvia 1 0 0 0 0
Keskiarvo 2,57 2,64 2,41 2,63 2,64
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,594 ,564 ,660 ,559 ,576

Kansalais- ja järjestö-
toiminnan ohjaus 15 osp

n 6 6 6 6 6
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,33 2,67 2,67 2,33 2,67
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,816 ,816 ,516 1,033 ,816

Projektitoiminnan ohjaus 
15 osp

n 49 49 49 49 49
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,43 2,49 2,49 2,41 2,55
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,677 ,649 ,681 ,705 ,614

Nuorten sosiaalinen 
vahvistaminen 20 osp

n 247 247 247 246 248
Puuttuvia 1 1 1 2 0
Keskiarvo 2,70 2,60 2,30 2,71 2,65
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,501 ,588 ,661 ,536 ,564
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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

Monikulttuurisen  
toiminnan ohjaus 15 osp

n 45 45 45 45 45
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,71 2,69 2,38 2,80 2,73
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,458 ,468 ,576 ,505 ,447

Ikääntyvien ohjaus  
15 osp

n 27 27 27 27 27
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,70 2,67 2,59 2,74 2,70
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,465 ,480 ,572 ,526 ,465

Palvelujen tuottaminen 
15 osp

n 30 30 30 30 30
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,50 2,33 2,37 2,73 2,47
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,682 ,758 ,718 ,521 ,681

Tutkinnon osat  
ammatillisista perus- 
tutkinnoista 10–15 osp

n 1 1 1 1 1
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo      
Mediaani      
Moodi      
Keskihajonta      

Paikallisiin ammatti-
taitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon 
osat 5–15 osp

n 118 118 119 119 120
Puuttuvia 2 2 1 1 0
Keskiarvo 2,50 2,54 2,34 2,64 2,58
Mediaani 3 3 2 3 3
Moodi 3 3 2 3 3
Keskihajonta ,581 ,579 ,657 ,563 ,559

Yrityksessä toimiminen 
15 osp

n 8 8 8 8 8
Puuttuvia 5 5 5 5 5
Keskiarvo 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
Mediaani 3 3 3 3 3
Moodi 3 3 3 3 3
Keskihajonta ,916 ,916 ,916 ,916 ,916
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Liite 4 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa
Näyttöpaikka n %

Näytön  
arvosanojen 

keskiarvo
Ohjaajuus 35 osp Työpaikka 305 92,4 2,55

Oppilaitos 17 5,2 2,47
Työpaikka ja oppilaitos 8 2,4 3,00
Yhteensä 330 100,0 2,56

Ohjaus eri toimintaympäristöissä 
40 osp

Työpaikka 287 97,3 2,60
Oppilaitos 7 2,4 2,29
Työpaikka ja oppilaitos 1 0,3
Yhteensä 295 100,0 2,59

Ohjauksen menetelmät 30 osp Työpaikka 245 81,1 2,62
Oppilaitos 49 16,2 2,71
Työpaikka ja oppilaitos 8 2,6 2,75
Yhteensä 302 100,0 2,64

Kansalais- ja järjestötoiminnan 
ohjaus 15 osp

Työpaikka 6 100,0 2,67
Yhteensä 6 100,0 2,67

Projektitoiminnan ohjaus 15 osp Työpaikka 44 89,8 2,50
Oppilaitos 5 10,2 3,00
Yhteensä 49 100,0 2,55

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
20 osp

Työpaikka 245 98,8 2,65
Oppilaitos 2 0,8
Työpaikka ja oppilaitos 1 0,4
Yhteensä 248 100,0 2,65

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 
15 osp

Työpaikka 44 97,8 2,75
Työpaikka ja oppilaitos 1 2,2
Yhteensä 45 100,0 2,73

Ikääntyvien ohjaus 15 osp Työpaikka 27 100,0 2,70
Yhteensä 27 100,0 2,70

Palvelujen tuottaminen 15 osp Työpaikka 15 50,0 2,33
Oppilaitos 15 50,0 2,60
Yhteensä 30 100,0 2,47

Tutkinnon osat ammatillisista perus-
tutkinnoista 10–15 osp

Työpaikka 1 100,0  
Yhteensä 1 100,0  

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat 5–15 osp

Työpaikka 77 64,2 2,55
Oppilaitos 38 31,7 2,63
Työpaikka ja oppilaitos 5 4,2 2,80
Yhteensä 120 100,0 2,58

Yrityksessä toimiminen 15 osp Oppilaitos 8 100,0 2,38
Yhteensä 8 100,0 2,38
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Liite 5 Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa
Arviointikeskusteluun  
osallistuneet

n %
Näytön 

arvosanojen  
keskiarvo

Ohjaajuus 35 osp Opiskelija ja opettaja 4 1,2 2,75
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 162 49,1 2,48
Puuttuvia 164 49,7 2,63
Yhteensä 330 100,0 2,56

Ohjaus eri toimintaympäristöissä  
40 osp

Opiskelija ja opettaja 6 2,0 2,17
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 124 42,0 2,56
Puuttuvia 165 55,9 2,64
Yhteensä 295 100,0 2,59

Ohjauksen menetelmät 30 osp Opiskelija ja opettaja 15 5,0 2,73
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 115 38,1 2,52
Puuttuvia 172 57,0 2,70
Yhteensä 302 100,0 2,64

Kansalais- ja järjestötoiminnan 
ohjaus 15 osp

Puuttuvia 6 100,0 2,67
Yhteensä 6 100,0 2,67

Projektitoiminnan ohjaus 15 osp Opiskelija ja opettaja 7 14,3 3,00
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 36 73,5 2,53
Puuttuvia 6 12,2 2,17
Yhteensä 49 100,0 2,55

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
20 osp

Opiskelija ja opettaja 14 5,6 2,21
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 78 31,5 2,68
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,4 3,00
Puuttuvia 155 62,5 2,67
Yhteensä 248 100,0 2,65

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 
15 osp

Opiskelija ja opettaja 1 2,2 3,00
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 16 35,6 2,81
Puuttuvia 28 62,2 2,68
Yhteensä 45 100,0 2,73

Ikääntyvien ohjaus 15 osp Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 5 18,5 2,20
Puuttuvia 22 81,5 2,82
Yhteensä 27 100,0 2,70

Palvelujen tuottaminen 15 osp Opiskelija ja opettaja 6 20,0 2,83
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4 13,3 3,00
Puuttuvia 20 66,7 2,25
Yhteensä 30 100,0 2,47

Tutkinnon osat ammatillisista perus-
tutkinnoista 10–15 osp

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 1 100,0
Yhteensä 1 100,0
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Tutkinnon osa
Arviointikeskusteluun  
osallistuneet

n %
Näytön 

arvosanojen  
keskiarvo

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat 5–15 osp

Opiskelija ja opettaja 35 29,2 2,69
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 26 21,7 2,35
Puuttuvia 59 49,2 2,63
Yhteensä 120 100,0 2,58

Yrityksessä toimiminen 15 osp Puuttuvia 13 100,0 2,38
Yhteensä 13 100,0 2,38
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Liite 6 Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet

Tutkinnon osa
Arvosanasta päättäneet n %

Näytön 
arvosanojen 

keskiarvo
Ohjaajuus 35 osp Opettaja 85 25,8 2,49

Opettaja ja työelämän edustaja 245 74,2 2,58
Yhteensä 330 100,0 2,56

Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp Opettaja 82 27,8 2,62
Opettaja ja työelämän edustaja 213 72,2 2,58
Yhteensä 295 100,0 2,59

Ohjauksen menetelmät 30 osp Opettaja 116 38,4 2,66
Opettaja ja työelämän edustaja 186 61,6 2,62
Yhteensä 302 100,0 2,64

Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 
15 osp

Opettaja ja työelämän edustaja 6 100,0 2,67
Yhteensä 6 100,0 2,67

Projektitoiminnan ohjaus 15 osp Opettaja 11 22,4 2,64
Opettaja ja työelämän edustaja 38 77,6 2,53
Yhteensä 49 100,0 2,55

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp Opettaja 83 33,6 2,61
Opettaja ja työelämän edustaja 164 66,4 2,67
Yhteensä 247 100,0 2,65

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 osp Opettaja 9 20,0 2,89
Opettaja ja työelämän edustaja 36 80,0 2,69
Yhteensä 45 100,0 2,73

Ikääntyvien ohjaus 15 osp Opettaja 2 7,4
Opettaja ja työelämän edustaja 25 92,6 2,76
Yhteensä 27 100,0 2,70

Palvelujen tuottaminen 15 osp Opettaja 13 43,3 2,54
Opettaja ja työelämän edustaja 17 56,7 2,41
Yhteensä 30 100,0 2,47

Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
tutkinnoista 10–15 osp

Opettaja 1 100,0
Yhteensä 1 100,0

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin  
perustuvat tutkinnon osat 5–15 osp

Opettaja 62 52,1 2,58
Työelämän edustaja 1 ,8
Opettaja ja työelämän edustaja 56 47,1 2,61
Yhteensä 119 100,0 2,58

Yrityksessä toimiminen 15 osp Opettaja 8 100,0 2,38
Yhteensä 8 100,0 2,38
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Liite 7 Suoritetut ammattiosaamisen näytöt 
tutkinnon osittain eri lukuvuosina

Tutkinnon osa Opintovuosi
2013-2014 2014-2015 2015-2016 Yhteensä

Ohjaajuus 35 osp n 222 84 24 330
% 67,3 25,5 7,3 100,0

Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp n 15 172 108 295
% 5,1 58,3 36,6 100,0

Ohjauksen menetelmät 30 osp n 26 127 149 302
% 8,6 42,1 49,3 100,0

Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus  
15 osp

n   6 6
%   100,0 100,0

Projektitoiminnan ohjaus 15 osp n  15 34 49
%  30,6 69,4 100,0

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp n 12 74 162 248
% 4,8 29,8 65,3 100,0

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 osp n  6 39 45
%  13,3 86,7 100,0

Ikääntyvien ohjaus 15 osp n  15 12 27
%  55,6 44,4 100,0

Palvelujen tuottaminen 15 osp n 1 13 16 30
% 3,3 43,3 53,3 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
tutkinnoista 10-15 osp

n   1 1
%   100,0 100,0

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin  
perustuvat tutkinnon osat 5-15 osp

n 1 43 76 120
% ,8 35,8 63,3 100,0

Yrityksessä toimiminen 15 osp n   13 13
%   100,0 100,0
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