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1 Johdanto 
 
 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti vuosina 2016–2017 ammatillisen koulutuksen 
näyttöperusteisen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arviointi kohdistui ammattiosaa-
misen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arvioinnin toimivuuteen, hyödyllisyyteen ja vai-
kuttavuuteen. Tässä raportissa esitellään meta-arvioinnin osana toteutetun kyselyn tulokset. Ky-
sely oli suunnattu kansallisiin oppimistulosten arviointeihin osallistuneille ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjille. Kysely lähetettiin 100:lle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, joista 93 oli 
suomenkielisiä ja seitsemän ruotsinkielisiä. Vastauksia saatiin yhteensä 87:ltä koulutuksen jär-
jestäjältä, joista 81 vastaajaa edusti suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä koulutuksen järjestä-
jiä. Vastausprosentti oli siis kokonaisuudessaan 87 %. Vastaajat arvioivat kansallisen oppimistu-
losten arvioinnin toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, arviointien tuottamia tuloksia sekä 
arvioinnin hyödyllisyyttä, luotettavuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tarkoituksena oli toimia 
myös itsearviointina koulutuksen järjestäjille. Kyselyssä oli neljä eri osiota, jotka liittyivät 1) op-
pimistulosten arviointien tuottamaan tietoon, 2) oppimistulosten arviointien toteuttamista-
paan, 3) koulutuksen järjestäjän omaan toimintaan, tiedon hyödyntämiseen ja laadun varmista-
miseen sekä 4) oppimistulosten arvioinnin kehittämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. 
Kolmannessa osiossa oli myös erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen jäsenille 
suunnattuja kysymyksiä. Kyselyn päätulokset esitellään tässä raportissa kyselyn alkuperäisiä osi-
oita mukaillen.  
 
Kysely koostui pääosin monivalintakysymyksistä sisältäen jokaiseen teemaan liittyen useita täy-
dentäviä avoimia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä oli keskimäärin noin 45 vastausta kysy-
mystä kohden vaihdellen 21 ja 69 vastauksen välillä kysymyksestä riippuen. Määrällisen aineis-
ton analysoinnissa on käytetty frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keskiarvo-, moodi-, medi-
aani- ja hajontalukuja. Avointen kysymysten vastauksia on käsitelty teemoittelemalla ja niitä tar-
kastellaan raportissa määrällisen aineiston rinnalla. 
 
Tämä raportti on yksi kolmesta itsenäisestä meta-arviointiin liittyvästä raportista oppimistulos-
ten arviointien synteesianalyysin ja ulkoisen arvioinnin raportin lisäksi. Näiden raporttien poh-
jalta tullaan koostamaan yksi loppuraportti, jossa tuloksia tarkastellaan arviointijärjestelmän ke-
hittämisen pohjaksi. 
 
Oppimistulosten arviointijärjestelmän meta-arvioinnin projektipäällikkönä toimi arviointineuvos 
Mari Räkköläinen. Lisäksi koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn laadinnassa sekä arvioin-
nin suunnittelussa oli mukana arviointisuunnittelija Johanna Kiesi.   
 
 

1.1 Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän 

meta-arviointi 
 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämisen perustaksi toteu-
tettava meta-arviointi perustuu koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2016—2019. 
Meta-arvioinnin tarkoituksena on arvioida näyttöihin perustuvan arviointijärjestelmän toimi-
vuutta, vaikuttavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä tuottaa tietoa arviointi-
järjestelmän kehittämiseksi. Saatujen tulosten perusteella käynnistetään ammatillisen koulutuk-
sen arviointijärjestelmän kehittämistyö vuonna 2017.  
 
Meta-arvioinnin keskeisimpiä arviointikysymyksiä ovat: 
 

1. Millaista tietoa ammattiosaamisen näyttöihin perustuvat oppimistulosten arvioinnit 
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(2007—2016) ovat tuottaneet? 
2. Miten hyödyllinen ammattiosaamisen näyttöihin perustuva oppimistulosten arviointi-

järjestelmä on ollut keskeisille hyödynsaajille ja arviointitiedon käyttäjille? 
3. Mitä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutokset, erityisesti reformi ja 

osaamisperusteisuus, merkitsevät oppimistulosten arviointijärjestelmän kannalta? Mitä 
vaatimuksia tai haasteita muutos tuo oppimistulosten arvioinnille? 

4. Miten oppimistulosten arviointijärjestelmää tulisi kehittää arvioinnin vaikuttavuuden ja 
luotettavuuden varmistamiseksi? 

 
Kuviossa 1 on esitelty ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin arviointi-
asetelma. Meta-arviointi on vahvasti sidoksissa ammatillisen koulutuksen reformiin, tutkintojär-
jestelmän uudistamiseen ja osaamisperusteisuuteen. Osana meta-arviointia toteutetaan myös 
oppimistulosten arviointien synteesianalyysi, jossa koostetaan tietoa kaikista tehdyistä amma-
tillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinneista. Meta-arviointia varten on myös koottu ulkoi-
nen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ulkoinen arviointi ja olla mu-
kana laatimassa kehitysehdotusta ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmää koskien. Li-
säksi meta-arvioinnin yhtenä osana toteutettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille kysely ke-
väällä 2016. Tässä raportissa tarkastellaan kyseisen kyselyn päätuloksia.  
 

 

KUVIO 1. Ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin arviointiasetelma 
 
 

1.2 Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten nykyinen arviointijärjestelmä 
 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on vuodesta 2007 lähtien perustunut am-
mattiosaamisen näyttöihin, jotka on suunniteltu ja arvioitu voimassa olevien tutkinnon perus-
teiden pohjalta. Tässä integroidussa arviointijärjestelmässä arviointitieto on saatu koulutuksen 
järjestäjien paikallisesti toteuttamista ammattiosaamisen näytöistä ilman erillisiä kansallisia ko-
keita. Oppimistulosten arvioinnit toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi (vuo-
teen 2014 saakka Opetushallituksen arviointiyksikkö). Arvioinnit ovat kohdistuneet ammatilli-
seen osaamiseen perustutkinnoissa ja arvioitavana on tähän mennessä ollut 28 perustutkintoa. 
Oppimistulosten arviointeihin ovat osallistuneet kaikki arvioitavaa perustutkintoa arvioinnin 
ajankohtana tarjonneet koulutuksen järjestäjät ja tietoja ammattiosaamisen näytöistä on ke-
rätty yhtä arviointia varten kolmen lukuvuoden ajalta. Kuviosta 1 nähdään ammatillisen koulu-
tuksen oppimistulosten arviointien arviointiasetelma. Määrällisten tietojen, kuten arvosanojen 
lisäksi oppimistulosten arviointien aineistoa ovat olleet koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit, 
näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset. Muutamille koulutuksen järjestäjille on tehty myös 

 2016–2017 
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arviointikäyntejä. Arvioinnin päätyttyä koulutuksen järjestäjät ovat saaneet kansallisen tutkin-
tokohtaisen arviointiraportin lisäksi myös palautteen omista tuloksista verrattuna kansalliseen 
tasoon. 
 

 

KUVIO 2. Arviointiasetelma oppimistulosten arvioinneissa 
 
 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinneissa arviointikysymykset ovat: 
 

1. Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkintojen pe-
rusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia? 

2. Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen 
liittyvän prosessin laatua? 

3. Miten hyvin näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen järjestämisen laatua? Varmista-
vatko 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?  
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2 Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien taustatiedot 
 
 
Kyselyn kohderyhmänä oli 100 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista 93 suomenkielisiä ja 
seitsemän ruotsinkielisiä. Kyselyyn saatiin yhteensä 87 vastausta, joista 81 vastaajaryhmää edus-
tivat suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä oppilaitoksia. Vastausprosentti oli siis kokonaisuu-
dessaan 87 %. 
 
Koulutuksen järjestäjät saivat kattavan ohjeistuksen kyselyn vastaamista koskien. Ohjeissa suo-
siteltiin, että vastaajaryhmässä olisi mahdollisuuksien mukaan seuraavia henkilöitä: 
 

 johdon edustus, pedagogisesta toiminnasta ja laadusta vastaavia henkilöitä sekä opet-
tajia 

 henkilöitä, jotka ovat olleet mukana oppimistulosten arvioinneissa tekemässä itsearvi-
ointia tai arviointien toteuttamisessa yhdyshenkilönä tai asiantuntijaopettajana  

 ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan edustus, muita työ- ja elinkeinoelämän edus-
tajia ja yhteistyökumppaneita, opiskelijoita  

 työssäoppimisesta vastaavia henkilöitä työpaikoilla, työpaikkaohjaajia, näyttöjen arvioi-
jia  

 
Vastaajaryhmien jäseninä oli useimmiten oppilaitosten henkilökuntaa, kuten opettajia, koulu-
tusalajohtajia, rehtoreita, koulutus-, laatu- ja kehittämispäälliköitä sekä näyttötoimikunnan jä-
seniä ja puheenjohtajia. Työelämän edustajia oli mukana noin 30 vastaajaryhmässä. Opiskelija-
edustajia oli mukana 17 (20 %) vastaajaryhmässä, joista 14:ssä opiskelijaedustajia oli kaksi tai 
useampi. Yksin vastanneiden joukossa oli kolme rehtoria, yksi johtaja ja yksi opinto-ohjaaja. Ole-
tettavasti he olivat kuitenkin kuulleet myös muita tahoja vastaamisen pohjaksi. 
 
Kuviossa 3 on esitetty erikokoisten kyselyyn vastanneiden ryhmien osuudet kaikista vastaajaryh-
mistä. 84 vastaajaa 87:stä vastasi kysymykseen, jossa tiedusteltiin kyselyyn vastanneen ryhmän 
kokoonpanoa. Ryhmien koko vaihteli yhden ja kuudentoista henkilön välillä. Yleisin vastaajaryh-
män koko oli 2–5 henkeä. Tämän kokoisia vastaajaryhmiä oli noin 40 %. Toiseksi eniten (32 %) 
oli vastaajaryhmiä, joissa oli 6–9 henkeä. 16 vastaajaryhmää (19 %) koostui kymmenestä tai use-
ammasta henkilöstä ja viiteen kyselyyn oli ollut vastaamassa vain yksi henkilö. Muutamassa vas-
tauksessa ei ollut eritelty kaikkia vastaamassa mukana olleita. 
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KUVIO 3. Kyselyyn vastanneen ryhmän jäsenten lukumäärä 
 
 
Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien osallistumiskerrat Karvin kansallisiin arviointei-
hin vaihtelivat 1 ja 24 arvioinnin välillä (kuvio 4). Kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 
yli puolet (54 %) oli osallistunut alle viiteen kansalliseen arviointiin. 37 % (n=32) koulutuksen 
järjestäjistä oli ollut mukana ainoastaan yhdessä arvioinnissa. Viidesosa (21 %) koulutuksen jär-
jestäjistä oli osallistunut yli 15 kansalliseen arviointiin.  
 

 

KUVIO 4. Koulutuksen järjestäjien osallistuminen kansallisiin arviointeihin 
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Kuviossa 5 on listattu kuhunkin kansalliseen arviointiin osallistuneiden koulutuksen järjestäjien 
lukumäärä kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien osalta. 
 

 

KUVIO 5. Kansallisiin arviointeihin osallistuneet koulutuksen järjestäjät (n=87) 
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Kuviossa 6 on esitetty muita koulutuksen järjestäjiä koskevia taustatietoja. Koulutuksen järjes-
täjistä 39 % ilmoitti, että heille oli tehty arviointikäynti/arviointikäyntejä. 54 % ilmoitti, että heille 
ei ollut tehty arviointikäyntejä. Vastaajista 7 % ei osannut sanoa, oliko heille tehty arviointi-
käynti/arviointikäyntejä. Vastaajista 28 % ilmoitti, että koulutuksen järjestäjän edustaja (esimer-
kiksi opettaja) oli ollut asiantuntijana kansallisessa arvioinnissa. 62 % ilmoitti, että koulutuksen 
järjestäjä edustaja ei ollut ollut asiantuntijana kansallisessa arvioinnissa ja 9 % vastaajista ei 
osannut sanoa, oliko koulutuksen järjestäjän edustaja ollut asiantuntijana kansallisessa arvioin-
nissa.  
 

 

KUVIO 6. Koulutuksen järjestäjien taustatietoja 
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3 Oppimistulosten arviointien tuottama tieto 
 
 

3.1 Arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyys 
 
Arviointien tuottama tieto oli koulutuksen järjestäjien mukaan yleisesti ottaen hyödyllistä (kuvio 
7). Arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyyttä koskevien kysymysten yleisin vastaus oli 4 (= pal-
jon). Keskimäärin hyödyllisimpänä pidettiin tietoa ammatillisen osaamisen näyttöjen kehittämis-
tarpeista. Lähes yhtä hyödyllisenä nähtiin tieto opiskelijoiden osaamisen ja ammattitaitovaati-
musten vastaavuudesta. Tiedon hyödyllisyys koskien elinikäisen oppimisen avaintaitojen integ-
roitumista näyttöihin jakoi voimakkaasti mielipiteitä eri koulutuksen järjestäjien kesken. 22 % 
koulutuksen järjestäjistä vastasi kyseisen tiedon olevan vähän, erittäin vähän tai ei lainkaan hyö-
dyllistä, kun taas 21 % vastaajista oli sitä mieltä, että tieto on erittäin paljon hyödyllistä.  
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 7. Oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyys 
 
 
Taulukossa 1 on listattu oppimistulosten arviointien sisältöihin liittyvien avoimien kysymysten 
vastauksissa ilmenneitä asioita, joita koulutuksen järjestäjät ovat pitäneet hyödyllisinä, turhina 
tai toivoneet lisää.   
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TAULUKKO 1. Oppimistulosten arviointien sisällön hyödyllisyys 
 

HYÖDYLLISTÄ TURHAA MITÄ LISÄÄ? 

 
 Koulutuksen järjestäjien väliset 

erot näyttöarvosanoissa 
 

 Näytön suorittamiseen työpai-
kalla/oppilaitoksessa liittyvä si-
sältö 

 
 Arvioivat johtopäätökset ja kehittä-

missuositukset 
 

 Näytön arviointikeskusteluun osal-
listuneisiin ja näytön arvosanoista 
päättäneisiin osapuoliin liittyvä si-
sältö  

 
 Koulutuksen järjestämistä koske-

vien taustamuuttujien yhteydet 
näyttöjen arvosanoihin 

 
 Tutkinnon osan näytön arvosa-

nat arviointikohteittain 
 
 Kerättäviä tietoja liikaa suh-

teessa tulosten ohjausvaikutuk-
seen 

 
 Lähiopetustuntien määrä näyttö-

jen arvosanojen taustamuuttu-
jana 

 
 Sukupuolen ja kielen mukaan 

tehty vertailu  
 
 Ei-mitattavissa olevien asioiden 

kysyminen 

 
 Ristiintaulukointia arvosanoista ja 

oppilaitosnäytöistä/ työpaikka-
näytöistä 

 
 Työpaikkojen erilaisuuden huomioi-

minen 
 

 Oppilaitosnäyttöjen kirjaaminen työ-
paikkanäytöiksi 

 
 Laadullista ja syvällistä tietoa 
 
 Koulutuksen järjestäjäkohtaisia ke-

hittämissuosituksia 
 

 Tieto työssäoppimisjakson pituu-
desta ennen näyttöä  

 
 Tieto näytön kestosta 

 
 Tieto ulkomailla tehdyistä näytöistä  

 
 

3.2 Arviointien tuottaman tiedon luotettavuus 
 
Arviointien tuottaman tiedon luotettavuus nähtiin hieman heikompana kuin hyödyllisyys (kuvio 
8). Arviointien luotettavuutta koskevien kysymysten yleisin vastaus oli 3 (= jonkin verran). Vas-
tauksissa oli hyvin vähän hajontaa. Luotettavimpana tietona nähtiin tieto ammatillisen osaami-
sen näyttöjen kehittämistarpeista (3,60), kun taas vähiten luotettavana pidettiin tietoa elinikäi-
sen oppimisen avaintaitojen integroitumisesta näyttöihin (3,16). 
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 8. Oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon luotettavuus 
 

3,16

3,18

3,35

3,39

3,60

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Tieto elinikäisen oppimisen avaintaitojen
integroitumisesta näyttöihin (n=82)

Tieto näyttösuunnitelmien ohjaavuudesta (n=79)

Tieto näyttöjen järjestämiseen liittyvän prosessin
laadunhallinnasta (n=82)

Tieto opiskelijoiden osaamisen ja
ammattitaitovaatimusten vastaavuudesta (n=79)

Tieto ammatillisen osaamisen näyttöjen
kehittämistarpeista (n=83)
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Avoimien kysymysten vastauksissa luotettavuuden heikkouden syyksi mainittiin suuressa osassa 
vastauksia oppilaitoskohtaiset erot. Eroja koettiin olevan etenkin näyttöjen ohjeita sekä arvioin-
tikriteereitä koskevissa tulkinnoissa. Myös itsearvioinneissa ilmenevien tulkintaerojen koettiin 
heikentävän tiedon luotettavuutta ja koulutuksen järjestäjien välistä vertailtavuutta. Usein mai-
nittu tiedon luotettavuutta heikentävä tekijä oli myös koulutuksen järjestäjien heikko paneutu-
minen kyselyihin tiedon keruun lyhyen aikataulun ja kyselyiden suuren määrän vuoksi.  
 
 

3.3 Arviointien tuottaman tiedon hyödyntäminen 
 
Koulutuksen järjestäjät olivat hyödyntäneet arviointien tuottamaa osa-alueesta riippuen ylei-
simmin jonkin verran tai paljon. Vastauksissa oli kaikilla osa-alueilla hieman hajontaa. Keskimää-
räisesti eniten tietoa oli hyödynnetty eri koulutuksen järjestäjien välisessä vertailussa (3,11) ja 
vähiten näyttösuunnitelman kehittämisessä (2,63) (kuvio 9).  
 

 

Asteikko 0—5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 9. Oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon hyödyntäminen 
 
 
Avoimien kysymysten vastausten perusteella oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon 
hyödyntämistä edistivät etenkin tiedon saatavuus ja selkeys. Tulosten yhteinen käsittely mainit-
tiin myös tiedon hyödyntämistä edistävänä tekijänä. Arviointien tuloksia oli käsitelty yhdessä 
henkilöstön kanssa, työryhmissä, näyttötoimielimen kanssa, ammatillisissa neuvottelukunnissa, 
opintoalakokouksissa sekä tutkintokohtaisissa pedagogisissa työryhmissä. Muita vastauksissa 
mainittuja tiedon hyödyntämistä edistäviä tekijöitä olivat arviointiprosessin aikana koettu oman 
osaamisen kehittyminen, itsearvioinnit ja niissä syntyneet ajatukset sekä sosiaalisen median tuo-
mat mahdollisuudet. Tutkintokohtaisista itsearvioinneista saatu tieto koettiin useissa vastauk-
sissa koulutuksen järjestäjien kannalta paremmin hyödynnettävissä olevaksi kuin kansalliset ar-
viointiraportit. 

2,63

2,74

2,78

2,85

2,88

2,99

3,05

3,11

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Näyttösuunnitelman kehittäminen (n=76)

Opetuksen toteuttaminen ja kehittäminen
tutkinnossa (n=78)

Ammattiosaamisen näyttöjen linjaukset (n=76)

Arviointikäytäntöjen kehittäminen (n=79)

Tutkinnon tuottaman osaamisen tason arviointi
(n=80)

Näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen
kehittäminen (n=79)

Koulutuksen järjestämisen ja toiminnan
kehittäminen (n=81)

Koulutuksen järjestäjien tulosten vertailu (n=79)
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Tiedon hyödynnettävyyden kannalta ongelmalliseksi koettiin arviointitiedon toteuttamissyklin 
pituus, koska arvioinnin toteuttamisen aikana esimerkiksi opetussuunnitelmat ehtivät muuttua. 
Useissa vastauksissa tuotiin esiin myös se, että valmiista raporteista oli vaikeaa saada tarvittavaa 
hyödynnettävissä olevaa tietoa. Syynä tähän nähtiin raporttien laajuus, jonka vuoksi yksittäisen 
koulutuksenjärjestäjän kannalta olennaista tietoa on vaikeaa löytää. Yhtenä syynä mainittiin 
myös raportissa esiteltyjen arviointitulosten yleisluonteisuus. Eräs vastaajaryhmä oli sitä mieltä, 
että arviointien tuottama tieto on ensisijaisesti hyödyllistä viranomaisten tekemän kehittämis-
työn kannalta, kun taas arkiprosesseista saatu tieto on olennaisempaa koulutuksen järjestäjille. 
Tulosten heikko luotettavuus mainittiin yhtenä hyödyntämisen esteenä. Muita useasti mainit-
tuja syitä olivat ajan puute, organisaatiomuutokset ja hyödyntämisen suunnittelemattomuus. 
 
 

3.4 Erityisopiskelijoiden oppimistulokset 
 
Erityisopiskelijoiden oppimistulosten hyödyntämistä koskeviin kysymyksiin oli vastauksia huo-
mattavasti vähemmän kuin muissa osioissa (kuvio 10). Osiossa oli myös paljon en osaa sanoa  
–vastauksia (13,6–17,2 %). Erityisopiskelijoiden oppimistuloksista tuotettua tietoa oli hyödyn-
netty keskimäärin vähemmän kuin muista opiskelijoista tuotettua, mutta kuitenkin yhteensä 
57 % vastaajista piti tiedon tuottamista erikseen erityisopiskelijoista tärkeänä tai erittäin tär-
keänä. Tosin vastauksissa oli jonkin verran hajontaa ja yhteensä 22 % vastaajista piti tiedon tuot-
tamista erityisopiskelijoista vähän tärkeänä, erittäin vähän tärkeänä tai ei lainkaan tärkeänä. 
 

  

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 10. Oppimistulosten arviointien erityisopiskelijoista tuottaman tiedon hyödyntäminen 
 

1,87

2,00

2,09

2,16

2,25

2,30

2,36

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Ammattiosaamisen näyttöjen linjaukset (n=53)

Näyttösuunnitelman kehittäminen (n=53)

Arviointikäytäntöjen kehittäminen (n=56)

Näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen
kehittäminen (n=56)

Tutkinnon tuottaman osaamisen tason arviointi
(n=57)

Opetuksen toteuttaminen ja kehittäminen
tutkinnossa (n=53)

Koulutuksen järjestämisen ja toiminnan
kehittäminen (n=55)
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Avoimien kysymysten vastauksista ilmeni, että erityisopiskelijoiden oppimistuloksista tuotettua 
tietoa oli hyödynnetty vertailussa vastaavaan vertaisryhmään sekä muihin opiskelijoihin. Tulok-
sia oli myös käsitelty erityisopettajien kokouksissa sekä käytetty opettajien ja työpaikkaohjaajien 
koulutuksessa. Lisäksi tuloksia oli hyödynnetty opiskelijahuollollisissa toimissa, erityisopetuk-
sessa ja tukiopetuksessa. Useassa vastauksessa kerrottiin, että omassa oppilaitoksessa ei ollut 
erityisopiskelijoita, määrä oli hyvin pieni tai erityisopiskelijat oli integroitu muiden opiskelijoiden 
joukkoon, minkä vuoksi erikseen heitä koskevien tietojen hyödyntämistä ei koettu tarpeelliseksi. 
Osa koulutuksen järjestäjistä kaipasi yksilöllisempiä kuvauksia näyttöjen toteutustavoista ja 
näyttöpaikkojen tyypeistä. Vastauksissa tuotiin esiin myös se, että HOJKS:n perusteen lisäksi olisi 
tarpeellista tietää myös se, koskeeko HOJKS vain yto-aineita (yhteiset tutkinnon osat) vai myös 
tutkinnon ammatillisia osia. Myös HOJKS:n kesto sekä se, miten HOJKS on huomioitu näyttö-
suunnitelman kehittämisessä, nähtiin tarpeellisina tietoina. Moni vastaaja oli myös sitä mieltä, 
että kansallisesta arvioinnista ei saada hyödyllistä tietoa erityisopiskelijoita koskien, sillä erityis-
opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan, ohjataan ja tuetaan niin henkilökohtaisella ta-
solla, että kansallinen arviointi ei tuo siihen lisäarvoa. 
 
 

3.5 Koulutuksen järjestäjän itsearviointi 
 
Itsearviointien tuottama tieto oli tukenut melko tasaisesti koulutuksen järjestäjän toimintaa (ku-
vio 11). Yleisin vastaus oli 3 (= jonkin verran). Eniten itsearviointien tuottama tieto oli tukenut 
koulutuksen järjestäjää koulutuksen ja toiminnan kehittämisessä (3,54) sekä omien vahvuuksien 
ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa (3,51), vähiten taas arviointikäytäntöjen yhdenmukais-
tamisessa (3,15). 
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 11. Oppimistulosten arviointeihin liitetyn itsearvioinnin tuottaman tiedon hyödyntäminen 
 
 
71 % vastaajista piti itsearviointia tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana kansallista oppimistulos-
ten arviointia, 22 % jokseenkin tärkeänä ja 6 % vähän tärkeänä. Itsearviointeja koskevissa avoi-
missa kysymyksissä kysyttiin myös koulutuksen järjestäjien näkemyksiä itsearviointien tulosten 
hyödyntämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä pyydettiin koulutuksen järjestäjiä kerto-
maan omia kehitysehdotuksiaan itsearviointeja koskien. Alla olevasta taulukosta 2 nähdään 

3,15

3,39

3,51

3,54

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Arviointikäytäntöjen yhdenmukaistaminen (n=75)

Ammattiosaamisen näyttöjen laadun
varmistaminen (n=80)

Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden
tunnistaminen vertailutiedon avulla (n=74)

Koulutuksen ja toiminnan kehittäminen (n=79)
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useimmiten mainittuja itsearvioinneista saadun tiedon hyödyntämiseen sekä itsearviointien ke-
hittämiseen liittyviä tekijöitä. 
 
 
TAULUKKO 2. Itsearvioinneista saadun tiedon hyödyntämistä edistäneitä ja estäneitä tekijöitä 
  

 
ITSEARVIOINNEISTA SAADUN TIEDON 
HYÖDYNTÄMISTÄ  
EDISTÄNEITÄ TEKIJÖITÄ 
 

 
ITSEARVIOINNEISTA SAADUN  
TIEDON HYÖDYNTÄMISTÄ  
ESTÄNEITÄ TEKIJÖITÄ 
 

 
ITSEARVIOINNIN  
KEHITYSEHDOTUKSIA 
 

 
 Suunnitelmallisuus  

 
 Monipuolinen yhteistyö ja keskus-

telu  
 

 Tulosten luotettavuus ja vertailukel-
poisuus  
 

 Toimiva laatujärjestelmä  
 

 Kehittämistarpeiden tiedostaminen  

 
 Suunnittelemattomuus, organisoi-

mattomuus  
 

 Tulosten epäluotettavuus, subjek-
tiivisuus  
 

 Kielteinen tai välinpitämätön 
asenne  
 

 Tulosten epäselvyys 
 

 Tuloksia koskevan viestinnän 
heikkous  

 
 Prosessin yksinkertaistaminen ja 

keventäminen  
 Väljempi aikataulu 
 Arviointikohteiden vähentä-

minen 
 

 Eri kyselyiden yhtenäistäminen 
 Selkokielisempi, yhtenäi-

sempi rakenne 
 Lyhyemmät, ytimekkääm-

mät, selkeämmät ja konk-
reettisemmat kysymykset 

 Konkreettisemmin esitetyt 
tulokset 
 

 Itsearvioinnin ajankohdan parempi 
huomioiminen, ei lukuvuoden lo-
pussa 

 
 

3.6 Arviointikäynnit 
 
39 % (n = 34) kaikista vastaajista ilmoitti, että heidän organisaatioonsa on tehty arviointi-
käynti/arviointikäyntejä (ks. luku 2). Arviointikäyntien hyödyllisyyttä koskeviin kysymyksiin vas-
tasivat lähes kaikki koulutuksen järjestäjät, joille oli tehty arviointikäyntejä (kuvio 12). Arviointi-
käynnit nähtiin erittäin positiivisina. Arviointikäyntien kaikki osa-alueet saivat vastauksissa kes-
kiarvon ≥4,00. Huomioitavaa on kuitenkin se, että joukossa oli myös kohtalaisen paljon (20–
25  %) en osaa sanoa -vastauksia. Mahdollisesti osa koulutuksen järjestäjistä, joille ei ollut tehty 
arviointikäyntejä, oli käyttänyt tätä vastausvaihtoehtoa. Mikäli en osaa sanoa -vastaukset jäte-
tään huomioimatta, oli hyvä tai erittäin hyvä -vastausten määrä 93 % kysymyksissä, jotka koski-
vat arviointiryhmän ammattitaitoisuutta sekä raportin palautteen osuvuutta ja käyttökelpoi-
suutta ja 76 % kysymyksissä, jotka koskivat arviointikäyntien sisällön ja toteutuksen toimivuutta 
sekä arviointikäynnin hyödyllisyyttä kokonaisuudessaan. Arviointikäyntejä koskevien kysymys-
ten vastauksissa oli hyvin vähän hajontaa, ja vaihteluväli oli 3–5 (kohtalainen—erittäin hyvä) as-
teikolla 1–5 yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, jonka mielestä arviointikäynnin hyödyllisyys koko-
naisuudessaan oli 1 (= erittäin huono).  
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Asteikko 1–5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä) 

KUVIO 12. Arviointikäynnin osa-alueiden hyödyllisyys 
 
 
68 % vastaajista piti arviointikäyntejä tärkeänä osana kansallista oppimistulosten arviointia, 
16 % jokseenkin tärkeänä, 5 % vähän tärkeänä ja 11 % ei osannut sanoa. 
 
Avoimien kysymysten vastauksista selvisi, että arviointikäyntiä koskevan palauteraportin tieto 
oli koulutuksen järjestäjien mielestä hyödyllistä ja olennaista. Palauteraportissa pidettiin sen 
kattavuudesta, yksityiskohtaisuudesta ja selkeydestä. Kritiikkiä saivat esimerkiksi tulostavoittei-
den asettamista koskevat ehdotukset sekä liian epäsuorat ilmaisut kuvattaessa kehityskohteita. 
Arviointikäynneissä toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllisenä nähtiin arviointikäynnin yh-
teydessä saatu ulkopuolinen palaute. Myös arviointikäynnin aikana tapahtunut vuorovaikuttei-
nen keskustelu eri osapuolten kesken koettiin positiivisena toiminnan kehittämisen kannalta. 
Arviointikäynnit saivat myös kehitysehdotuksia. Arviointikäynnin ajankohta toivottiin sijoitetta-
van niin, ettei se osuisi lukuvuoden kiireisimpiin aikoihin (huhti–kesäkuu, joulukuu). Kritiikkiä sai 
myös arviointikäyntien päällekkäisyys eri arvioinneissa. Arviointikäyntien massiivisuus ja työllis-
tävyys nähtiin myös kehittämisen kohteena muutamassa vastauksessa. Muita yksittäisiä kehi-
tysehdotuksia olivat työelämän edustajien ja opiskelijoiden parempi osallistaminen arviointi-
käyntien aikana, eripituisen ajan varaaminen eri ryhmille, esimerkiksi opettajille pidempi aika, 
jollekin toiselle ryhmälle lyhyempi, tulevaisuuden tarpeiden parempi huomioiminen sekä arvi-
ointiryhmän jäsenten parempi substanssiosaaminen. 
 
 

3.7 Palauteraportti koulutuksen järjestäjän tuloksista suhteessa kansalliseen 

vertailutietoon 
 
Koulutuksen järjestäjäkohtaista palauteraporttia koskevissa kysymyksissä en osaa sanoa -vas-
tauksia oli kysymyksestä riippuen 11,5–15,4 % (taulukko 3). Jokaisen kysymyksen kohdalla ylei-
sin vastaus oli 4 (= hyvä) asteikolla 1–5. Visuaalista ilmaisutapaa sekä kuvioiden ja taulukoiden 
selkeyttä pidettiin yleisesti ottaen hyvänä, noin viidesosa vastaajista myös kohtalaisena ja hie-
man useampi erittäin hyvänä. 64 % koulutuksen järjestäjistä piti palautteen selkeyttä ja luetta-
vuutta hyvänä tai erittäin hyvänä, vajaa viidesosa kohtalaisena ja yksi koulutuksen järjestäjä erit-
täin huonona. 62 % piti raportin kirjallisen ilmaisun tasoa hyvänä tai erittäin hyvänä, 22 % koh-
talaisena ja 5 % huonona. 60 % vastaajista piti palauteraporttiin valitun sisällön osuvuutta ja 

4,00

4,21

4,25

4,37

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

Arviointikäynnin hyödyllisyys toiminnallenne
kokonaisuudessaan (n=29)

Arviointikäyntien sisällön ja toteutuksen toimivuus
(n=29)

Arviointikäynnin raportin palautteen osuvuus ja
käyttökelpoisuus (n=28)

Arviointiryhmän ammattitaitoisuus (n=30)
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käyttökelpoisuutta hyvänä tai erittäin hyvänä, viidesosa kohtalaisena ja kymmenesosa huonona. 
Yhteensä lähes puolet vastaajista piti tulosten luotettavuutta hyvänä tai erittäin hyvänä, 30 % 
kohtalaisena, 8 % huonona ja 15 % ei osannut sanoa. Palauteraportin hyödyllisyyttä toiminnan 
kehittämisessä koskevat vastaukset jakaantuivat koko vaihteluvälin alueelle erittäin huonosta 
erittäin hyvään. Hieman yli puolet vastasi palauteraportin hyödyllisyyden toiminnan kehittämi-
sessä olevan hyvä tai erittäin hyvä, viidesosa kohtalainen ja 13 % huono. 
 
 
TAULUKKO 3. Koulutuksen järjestäjäkohtaisten palauteraporttien laatu 
 

 

Järjestäjäkohtaisten palauteraporttien laatu 

Erittäin 
huono 

Huono Kohta- 
lainen 

Hyvä Erittäin 
hyvä 

En osaa  
sanoa 

n % n % n % n % n % n % 

Kuvioiden ja taulukoiden sel-

keys (n = 78) 

    15 19,2 36 46,2 18 23,1 9 11,5 

Visuaalinen ilmaisutapa  
(n = 76) 

  1 1,3 14 18,4 38 50,0 14 18,4 9 11,8 

Palautteen selkeys ja luetta-
vuus (n = 78) 

1 1,3   18 23,1 37 47,4 13 16,7 9 11,5 

Kirjallisen ilmaisun taso  
(n =  78) 

  4 5,1 17 21,8 37 47,4 11 14,1 9 11,5 

Palautteeseen valitun sisällön 
osuvuus ja käyttökelpoisuus 
(n = 78) 

  7 9,0 15 19,2 39 50,0 8 10,3 9 11,5 

Tulosten luotettavuus  
(n = 78) 

  6 7,7 23 29,5 31 39,7 6 7,7 12 15,4 

Palauteraportin hyödyllisyys 
toiminnan kehittämisessä  
(n = 77) 

1 1,3 10 13,0 15 19,5 33 42,9 8 10,4 10 13,0 
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Kuviossa 13 on nähtävissä järjestäjäkohtaisten palauteraporttien eri osa-alueiden laatua koske-
vat keskiarvot, kun en osaa sanoa –vastauksia ei ole huomioitu.  
 

 

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

KUVIO 13. Järjestäjäkohtaisten palauteraporttien laatu 
 
 
Järjestäjäkohtaisen palauteraportin kehittämiseen liittyvissä avoimissa vastauksissa tietojen esi-
tystapoihin (tekstiin, kuvioihin, taulukoihin) toivottiin jonkin verran lisää selkeyttä. Lisäksi muu-
tamassa vastauksessa toivottiin lisää sanallista arviointia. Monessa näistä vastauksista toivottiin 
myös tietoja saatavaksi esimerkiksi erilaisiin sähköisiin järjestelmiin tai palveluihin. Raportin val-
mistumiseen kuluvan ajan vuoksi pohdittiin, olisiko koulutuksen järjestäjien mahdollista saada 
väliaikatietoja tuloksista tai voisiko raporteissa olla vähemmän, mutta olennaisempaa tietoa. 
Yksi ehdotus oli myös, että Karvi keskittyisi tulosten analysointiin kansallisella tasolla ja koulu-
tuksen järjestäjät analysoisivat itse omia tuloksiaan.    
 
Selvä enemmistö (76 %) piti koulutuksenjärjestäjäkohtaista palauteraporttia tärkeänä tai erit-
täin tärkeänä osana kansallista oppimistulosten arviointia ja kymmenesosa vähän tai erittäin vä-
hän tärkeänä.  
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3.8 Kansallinen arviointiraportti 
 
Kansallinen arviointiraportti koettiin kaiken kaikkiaan lähes yhtä hyväksi kuin järjestäjäkohtai-
nen palauteraportti (taulukko 4). Kuten järjestäjäkohtaisen palauteraportin, myös kansallisen 
raportin kohdalla yleisin vastaus oli 4 (= hyvä). Myöskään vastausten jakaumissa ei ollut merkit-
täviä eroja koulutuksenjärjestäjäkohtaiseen palauteraporttiin verrattuna.  
 
 
TAULUKKO 4. Kansallisten arviointiraporttien laatu 
 

 

Kansallisten arviointiraporttien laatu 

Erittäin 
huono 

Huono Kohtalainen Hyvä Erittäin hyvä 
En osaa  
sanoa 

n % n % n % n % n % n % 

Kuvioiden ja taulukoiden sel-

keys (n = 80) 

  1 1,3 12 15,0 42 52,5 12 15,0 13 16,3 

Visuaalinen ilmaisutapa  
(n = 79) 

  3 3,8 14 17,7 42 53,2 7 8,9 13 16,5 

Raportin selkeys ja luettavuus 
(n = 79) 

2 2,5 4 5,1 15 19,0 36 45,6 9 11,4 13 16,5 

Kirjallisen ilmaisun taso  
(n = 79) 

  4 5,1 11 13,9 40 50,6 11 13,9 13 16,5 

Raporttiin valitun sisällön  
osuvuus ja käyttökelpoisuus 
(n = 80) 

  6 7,5 24 30,0 34 42,5 3 3,8 13 16,3 

Tulosten luotettavuus (n = 80)   5 6,3 16 20,0 38 47,5 6 7,5 15 18,8 

Raporttien levittäminen 
(n = 80) 

2 2,5 13 16,3 14 17,5 30 37,5 6 7,5 15 18,8 

 
 
Kansallisen arviointiraportin osa-alueiden laadun keskiarvoissa ei ollut merkittäviä eroja järjes-
täjäkohtaiseen palauteraporttiin verrattuna (kuvio 14). Kansallisen arviointiraportin kirjallisen 
ilmaisun taso sekä tulosten luotettavuus saivat hieman korkeamman keskiarvon kuin järjestäjä-
kohtaisen palauteraportin vastaavat osa-alueet. Muilta osin järjestäjäkohtainen palauteraportti 
koettiin hieman paremmaksi, mutta erot olivat hyvin pieniä.   
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Asteikko 1–5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä) 

KUVIO 14. Kansallisten arviointiraporttien laatu 
 
 
Avoimien kysymysten vastauksissa kansallisen arviointiraportin vahvuuksina pidettiin raportista 
saatavaa vertailutietoa, raportin kattavuutta ja perusteellisuutta sekä raportista saatavia kehit-
tämissuosituksia. Raportin selkeys nähtiin myös vahvuutena. Toisaalta taas osa vastaajista toivoi 
raportista selkeämpää ja selkokielisempää. Raportista toivottiin myös tiiviimpää, mutta yhtä 
lailla toivottiin raporttiin alakohtaisten tulosten syvempää ja tarkempaa analyysiä. Lisäksi muu-
tamat olivat toivoneet raporttiin lisää tietoa siitä, miten kehittämissuosituksia saataisiin toteu-
tettua käytännön toiminnassa. 
 
Kansallisia arviointiraportteja oli hyödynnetty koulutuksen järjestäjien mukaan esimerkiksi eri-
laisessa kehittämistoiminnassa, keskustelujen ja kokousten materiaalina sekä tehtäessä vertai-
luja. Hyödyntämistä estäviä tekijöitä olivat tulosten yleistasoisuus, raporttien suuri määrä ja laa-
juus, systemaattisten toimintatapojen puuttuminen hyödyntämiseen liittyen sekä kiire ja resurs-
sipula. 

  

3,38

3,51

3,69

3,70

3,80

3,88

3,97

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

Raporttien levittäminen (n=65)

Raporttiin valitun sisällön osuvuus ja
käyttökelpoisuus (n=67)

Tulosten luotettavuus (n=65)

Raportin selkeys ja luettavuus (n=66)

Visuaalinen ilmaisutapa (n=66)

Kirjallisen ilmaisun taso (n=66)

Kuvioiden ja taulukoiden selkeys (n=67)
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4 Oppimistulosten arviointien toteuttamistapa 
 
 
Oppimistulosten arviointien toteuttamistapaan liittyen kyselyssä pyydettiin koulutuksen järjes-
täjiä arvioimaan oppimistulosten arvioinnin keskeisiä periaatteita. Kuvioon 15 on koottu kyseis-
ten periaatteiden arvioita koskevat keskiarvot. Oppimistulosten arvioinnin keskeisistä periaat-
teista keskimääräisesti parhaimpina (≥4,5) asteikolla 1–5 pidettiin seuraavia: 
 

 Kohteena ovat kaikki arvioitavaa perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät 
 Yhdyshenkilöiden nimeäminen koulutuksen järjestäjän toimesta 
 Arvioinnissa mukana perustutkinnon asiantuntijoita 
 Palautteen saaminen koulutuksen järjestäjän omista tuloksista verrattuna kansalliseen 

tietoon 
 
Selkeästi heikoimman keskiarvon sai tietojen toimittaminen Karviin Excel-lomakkeella (2,96). 
Muut periaatteet nähtiin keskimääräisesti hyvinä ja niiden keskiarvot sijoittuivat välille 3,66–
4,27 asteikolla 1–5.   
 

 

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

KUVIO 15. Oppimistulosten arviointien keskeisten periaatteiden toimivuus 

2,96

3,66

3,87

3,94

3,97

4,10

4,22

4,23

4,24

4,24

4,27

4,50

4,53

4,58

4,63

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

Näyttöjen tietojen toimittaminen Karviin Excel-lomakkeella
(n=80)

Näyttösuunnitelmien ja näytön kuvausten toimittaminen
Karviin (n=77)

Arviointiin valitaan vuosittain 2-4 uutta ammatillista
perustutkintoa (n=77)

Itsearvioinnin toimittaminen Karviin (n=81)

Arviointiin liittyy joitakin arviointikäyntejä (n=79)

Arviointitieto kootaan suoraan näytöistä, ilman erillisiä
kansallisia tehtäviä (n=83)

Arvioinnista julkaistaan kirjallinen arviointiraportti (n=81)

Arviointitietoa kootaan kaikista näytöistä koko opintojen
ajan (n=84)

Tietoa kootaan samoilta opiskelijoilta kolmen vuoden ajan
(n=84)

Kohteena kaikki kyseisenä lukuvuonna opiskelun
aloittaneet opiskelijat (n=83)

Oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen
näyttöihin (n=85)

Kohteena ovat kaikki arvioitavaa perustutkintoa tarjoavat
koulutuksen järjestäjät (n=82)

Arvioinnissa on mukana perustutkinnon asiantuntijoita
(n=83)

Yhdyshenkilöiden nimeäminen koulutuksen järjestäjän
toimesta (n=84)

Palaute koulutuksen järjestäjien omista tuloksista
verrattuna kansalliseen tietoon (n=84)
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Avoimien kysymysten vastaukset olivat samansuuntaisia. Kansallisen oppimistulosten arvioinnin 
toteuttamisen keskeisiä vahvuuksia kysyttäessä mainittiin useimmiten juuri kansallinen katta-
vuus sekä tulosten mahdollistama vertailtavuus. Muita useasti mainittuja arviointien toteutta-
mista koskevia vahvuuksia olivat kehittämisen pohjana olevan tiedon saaminen, itsearviointi, 
arviointikäynnit sekä arvioinnin perustuminen näyttöihin. 
 
Heikkouksina mainittiin useimmiten ongelmat luotettavuudessa sekä Excel-lomakkeiden käyttö 
tiedonkeruussa. Luotettavuutta heikentävinä tekijöinä nähtiin eri koulutuksen järjestäjien erilai-
nen tulkinta arviointikriteereistä sekä näyttöpaikkojen heterogeenisyys. Lisäksi pienet koulutuk-
senjärjestäjät eivät kokeneet tuloksia omalta kannaltaan luotettaviksi pienen opiskelijamäärän 
vuoksi. Eri perustutkintojen seurannan jakautuminen pitkälle aikavälille koettiin myös luotetta-
vuuteen vaikuttavana asiana. Excel-lomakkeiden täyttäminen taas koettiin tarpeettoman työ-
lääksi ja tilalle toivottiin tapaa, jolla tiedot olisi mahdollista siirtää arvioijille suoraan valmiista 
opiskelijatietorekistereistä. Arviointiprosessin ja tulosten saamiseen kuluvan ajan pituus saivat 
myös kritiikkiä avoimissa vastauksissa. 
 
Arviointien kehittämistä koskevissa vastauksissa tuotiin useimmiten esiin arviointijärjestelmän 
keventämiseen ja prosessin nopeuttamiseen liittyviä asioita. Koulutuksen järjestäjät ehdottivat 
ratkaisuksi, että arviointitulokset kerättäisiin vain yhden vuoden ajalta, koska osaamisperustei-
suus ja yksilölliset opintopolut vaikuttavat siihen, että opiskelijat etenevät ja valmistuvat eri ai-
koihin, jolloin tiettynä aikana opintonsa aloittaneen opiskelijaryhmän kokoonpano vaihtuu pro-
sessin aikana. Muutamissa vastauksissa ehdotettiin myös, että arviointiin ei tarvitsisi ottaa kaik-
kia arvioitavana olevan alan koulutuksenjärjestäjiä, vaan pienempi otos riittäisi. Toisaalta arvi-
ointijärjestelmän vahvuuksia koskevissa vastauksissa korostui voimakkaasti arvioinnin kansalli-
nen kattavuus. 
 
Yksi voimakkaasti esiin noussut kehittämistarve koski toimivampaa sähköisten järjestelmien 
hyödyntämistä tiedonsiirrossa. Koulutuksen järjestäjät toivoivat, että tiedot olisi mahdollista toi-
mittaa arvioinnin tekijöille suoraan opiskelijahallintajärjestelmistä (esim. Koski, Primus). Lisäksi 
muutama vastaaja toivoi, että koulutuksen järjestäjien olisi mahdollista saada tuloksia pdf-muo-
don lisäksi myös ppt- ja xls-muotoisina. Eräs vastaaja toivoi myös itsearviointiin mobiilitoteu-
tusta, jonka avulla tiedot olisi helpompaa kerätä opiskelijoilta. Muita joissakin vastauksissa mai-
nittuja kehitysehdotuksia olivat sanallisen palautteen lisääminen, ajankohdan huomioiminen 
sekä kysymysten ja ohjeiden selkeyttäminen. 
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5 Koulutuksen järjestäjän oma toiminta ja arviointitiedon

 hyödyntäminen 
 
 

5.1 Koulutuksen järjestäjien arviointitiedon perusteella tekemät toimenpiteet 
 
Koulutuksen järjestäjän omaa toimintaa ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan osion vas-
tausten keskiarvot jäivät kaikki alle 3 (= jonkin verran) asteikolla 0–5 (kuvio 16). Keskiarvoissa ei 
ollut suuria eroja eri aihealueiden välillä. Keskiarvot sijoittuivat välille 2,36–2,99. Koulutuksen 
järjestäjät kokivat arviointien lisänneen vähiten opiskelijoiden itsearviointitaitoja (2,36) sekä 
työelämän edustajien kriteeriperusteista arviointiosaamista (2,47). Kuitenkin korkeimman kes-
kiarvon sai työelämälähtöisyyden ja työelämäyhteyksien varmistaminen (2,99).  
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 16. Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten kansallisen arvioinnin hyö-
dyllisyys koulutuksen järjestäjän toiminnan kannalta 
 

2,36

2,47

2,54

2,57

2,61

2,63

2,64

2,66

2,79

2,82

2,86

2,88

2,88

2,99

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

lisännyt opiskelijan itsearviointitaitoja (n=73)

lisännyt työelämän edustajien kriteeriperusteista
arviointiosaamista (n=72)

lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta (n=76)

"ryhdittänyt" työpaikkaohjaajien perehdyttämistä (n=74)

lisännyt opettajien kriteeriperusteista arviointiosaamista
(n=74)

"ryhdittänyt" opiskelijoiden perehdyttämistä (n=75)

lisännyt työpaikkaohjaajien koulutustarvetta (n=74)

parantanut näyttösuunnitelmien laatua (n=77)

"ryhdittänyt" toimielimen toimintaa (n=73)

käynnistänyt näyttöihin, työssäoppimiseen tai arviointiin
liittyviä hankkeita tai toimenpiteitä (n=76)

"ryhdittänyt" näyttöjen toteuttamista ja arviointia (n=73)

lisännyt arvioinnin luotettavuutta (n=76)

parantanut näyttöjen laatua (laaja-alainen osaamisen
arviointi) (n=75)

varmistanut työelämälähtöisyyttä ja työelämäyhteyksiä
(n=74)

Ammattiosaamisen oppimistulosten kansallinen arviointi on omassa toiminnassanne...
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Arviointien julkaisemisen jälkeen tehtyjä jatkotoimenpiteitä käsittelevän kysymyksen avoimista 
vastauksista selvisi, että arviointien julkaisemisen jälkeen tuloksista oli keskusteltu ja niitä oli 
käsitelty sekä opettajien että muiden toimijoiden kanssa. Tuloksia oli myös jaettu useille eri ta-
hoille, kuten kuntayhtymälle, toimielimelle, oppilaitoksille, opettajille. Vastauksissa nostettiin 
voimakkaasti esiin myös arviointitiedon hyödyntäminen näyttöjen kehittämisessä. Näyttöjä oli 
siirretty enemmän työpaikoilla tehtäviksi ja näyttöihin liittyvää ohjausta oli lisätty. Lisäksi koulu-
tuksen järjestäjät kertoivat siirtäneensä tietoa enemmän käytännön toimintaan, eli kehittämis-
kohteita oli kytketty kiinteämmin konkreettiseen kehittämistoimintaan ja pyritty selvittämään, 
mistä ongelmakohdat johtuvat. Lisäksi yhteistyötä työelämän kanssa oli tiivistetty esimerkiksi 
lisäämällä työpaikkaohjaajien koulutusta. Tuloksista oli tiedotettu useimmiten intrassa ja koulu-
tuksen järjestäjien verkkosivuilla, mutta myös sähköpostitse, kokouksissa, työpajoissa, tutkinto-
päivissä ja uutiskirjeessä. Muutama vastaaja ilmoitti, ettei ollut tiedottanut tuloksista erikseen.  
 
 

5.2 Arviointi osana laatujärjestelmää 
 
Yli puolet (54 %) vastaajista ilmoitti, että kansallisen arvioinnin tulokset on linkitetty koulutuksen 
järjestäjän laatujärjestelmään (kuvio 17). 31 % vastanneista koulutuksen järjestäjistä ilmoitti, 
että kansallisen arvioinnin tuloksia ei ole linkitetty laatujärjestelmään ja 15 % ei osannut sanoa, 
onko tulokset linkitetty laatujärjestelmään. 
 

 

KUVIO 17. Kansallisen arvioinnin tulosten linkittäminen koulutuksen järjestäjän laatujärjestelmään 
 
 
Koulutuksen järjestäjät kertoivat varmistaneensa opiskelijoiden osaamisen arvioinnin laatua 
seuraavilla tavoilla: 
 

 Arviointikoulutuksen ja muun henkilöstökoulutuksen järjestäminen opettajille ja työ-
paikkaohjaajille  

 Toimivien arviointijärjestelmien hyödyntäminen 
 Palautteen kerääminen opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta 
 Työelämäyhteistyö  
 Tulosten linkittäminen laatujärjestelmään  

 

kyllä
54 %

ei 
31 %

en osaa sanoa
15 %

Ovatko kansallisen arvioinnin tulokset linkitetty laatujärjestelmäänne? N = 81
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5.3 Luotettavin arviointiasteikko 
 
Kysyttäessä, mikä olisi koulutuksen järjestäjien mielestä luotettavin arviointiasteikko näytön ar-
viointiin, kannatti 67 % vastaajista asteikkoa 1–5 (kuvio 18). Reilu viidesosa (22 %) kannatti tällä 
hetkellä käytössä olevaa asteikkoa 1–3. Vastaajista 6 % piti hyväksytty—hylätty-asteikkoa luo-
tettavimpana ja 5 % kannatti jonkin muun asteikon käyttämistä.  
 

 

KUVIO 18. Luotettavin arviointiasteikko ammattiosaamisen näytön arviointiin (n = 85) 
 
 
1–5-asteikon kannattajia oli vastaajissa eniten (67 %). Asteikon 1–5 käyttöönottoa perusteltiin 
erityisesti sillä, että työelämä ja työpaikkaohjaajat toivovat nykyistä laajempaa skaalaa opiskeli-
joiden arviointiin. Useissa vastauksissa tuotiin esiin myös 1–5-asteikon oikeudenmukaisuus opis-
kelijaa kohtaan. Asteikko nähtiin oikeudenmukaisempana, koska sen koettiin kertovan enem-
män opiskelijan osaamisen tasosta ja eroista kuin 1–3-asteikko, jonka koettiin olevan suppea ja 
tasapäistävä. 1–3-asteikko sai kritiikkiä myös siitä, että kiitettävän saa liian helposti ja arvosanan 
2 saavissa on liian suuri variaatio, koska arvosana 2 voi olla lähellä kiitettävää tai tyydyttävää. 
Vastauksissa mainittiin myös, että laajemman skaalan esiin tuomien erojen avulla voitaisiin ke-
hittämistyötä kohdentaa paremmin sitä vaativiin asioihin. 
 
1–3-asteikon kannattajat (22 %) perustelivat kantaansa sillä, että tämä tarkkuustaso riittää eri 
tasojen osaamisen kuvaamiseen, koska arviointikriteereitä on jo nyt riittävästi. Tasojen lisäämi-
sen nähtiin vaikeuttavan kriteeriperustaista arviointia erityisesti työelämässä. 1–5-asteikkoa pi-
dettiin myös työläänä arvioijan näkökulmasta, sillä skaalan ollessa laaja on vaikeaa määritellä 
hiuksenhienot erot. 1–3-asteikon koettiin kuitenkin kertovan osaamisesta enemmän kuin hyväk-
sytty–hylätty-asteikko. 
 
Hyväksytty–hylätty-asteikon muutama kannattaja (6 %) oli sitä mieltä, että asteikko olisi sopiva, 
mikäli siihen yhdistettäisiin näytön kuvaus ja kirjallinen palaute. Laadullisesta arvioinnista koet-
tiin olevan hyötyä erityisesti opiskelijoille. 
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6 Arviointitiedon hyödyntäminen toimielimen tehtävissä  
 
 
Toimielinten organisoimisessa oli eroja koskien jäsenistöä, kokoontumiskäytäntöjä sekä toimi-
aluetta. Suurimmassa osassa vastauksista oli mainittu, että toimielimeen kuuluu opettajien, 
opiskelijoiden sekä työelämän edustajat. Lisäksi monissa vastauksissa lueteltiin useita muita 
edustajia, kuten koulutuksen järjestäjän, opiskelijapalveluiden, oppilaitoksen johdon ja työnte-
kijäliiton edustaja. Toimielimiin kuului myös erilaisia muita alan asiantuntijoita. Toimielimissä oli 
noin 10–20 jäsentä. Puheenjohtajuuksien jakautuminen koulutuksen järjestäjien ja työelämän 
edustajien kesken oli hyvin tasaista niiden 23 vastauksen perusteella, joissa tämä oli mainittu. 
 
Suurin osa (10) vastaajista, jotka olivat maininneet kokoontumisten tiheyden, kertoivat toimie-
limen kokoontuvan 2–4 kertaa lukuvuoden aikana. Seitsemän (7) vastaajaa mainitsi toimielimen 
kokoontuvan 5–8 krt/lkv ja yksi vastaaja kertoi toimielimensä tapaavan kerran kuukaudessa. 
Muutamat vastaajat eivät ilmoittaneet tarkkaa määrää, vaan kertoivat kokoontuvansa säännöl-
lisesti. 
 
Suuri osa toimielimistä oli monialaisia oppilaitoskohtaisia elimiä, joissa oli huomioitu kaikkien 
oppilaitoksen alojen kattavuus. Toimielimillä saattoi myös olla alakohtaisia jaostoja oppilaitos-
ten sisällä. Muutamilla vastaajilla oli oppilaitoksissa alakohtaiset toimielimet. Osa koulutuksen 
järjestäjistä kuului koulutuskuntayhtymäkohtaisiin toimielimiin ja osalla oli toisen oppilaitoksen 
kanssa yhteinen toimielin. 
 
Arviointijärjestelmän tuottamien raporttien hyödyntämistä koskevien vastusten keskiarvot si-
joittuivat kaikkien eri raporttien kohdalla suunnilleen asteikon (0–5) puoliväliin (kuvio 19). Vas-
taukset myös jakaantuivat melko tasaisesti koko asteikon alueelle. Yleisin vastaus kaikkien ra-
porttien kohdalla oli 3 (= jonkin verran), joita kaikista muista paitsi arviointikäyntien raporttia 
koskevista vastauksista oli noin kolmannes. Asteikon molempiin päihin sijoittui myös paljon vas-
tauksia.  
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 19. Kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän tuottamien raporttien hyödyntäminen 
toimielimen toiminnassa 
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2,49

2,6

2,72

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Arviointikäynnin palauteraportti (mikäli
arviointikäynti tehty) (n=41)

Kansalliset tutkintokohtaiset arviointiraportit (n=74)

Järjestäjäkohtaiset palauteraportit (järjestäjän
tulokset suhteessa kansalliseen vertailutietoon)

(n=75)

Koulutuksen järjestäjän itsearvioinnit (n=76)
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Itsearviointeja oli hyödynnetty toimielimissä hieman enemmän kuin muita raportteja ja vastauk-
set jakaantuivat seuraavalla tavalla (taulukko 5). 14 % vastaajista ilmoitti, että toimielimessä ei 
ollut hyödynnetty raporttia lainkaan. Yhteensä 20 % vastaajista ilmoitti, että raporttia oli hyö-
dynnetty toimielimessä vähän tai erittäin vähän. 29 % vastaajista vastasi, että järjestäjäkohtaista 
palauteraporttia oli hyödynnetty toimielimessä paljon tai erittäin paljon ja 6 % ei osannut sanoa. 
 
Järjestäjäkohtaisen palauteraportin kohdalla 13 % vastaajista ilmoitti, että toimielimessä ei ollut 
hyödynnetty raporttia lainkaan. Yhteensä 23 % vastaajista ilmoitti, että raporttia oli hyödynnetty 
toimielimessä vähän tai erittäin vähän. Reilu neljäsosa (26 %) vastaajista mainitsi, että järjestä-
jäkohtaista palauteraporttia oli hyödynnetty toimielimessä paljon tai erittäin paljon ja 9 % ei 
osannut sanoa. 
 
Kansallista raporttia koskevat vastaukset jakaantuivat samansuuntaisesti, sillä 15 % vastaajista 
ilmoitti, että toimielimessä ei ollut hyödynnetty raporttia lainkaan. Yhteensä 20 % vastaajista 
ilmoitti, että raporttia oli hyödynnetty toimielimessä vähän tai erittäin vähän. Vajaa viidesosa 
(23 %) vastaajista vastasi, että järjestäjäkohtaista palauteraporttia oli hyödynnetty toimieli-
messä paljon tai erittäin paljon ja 8 % ei osannut sanoa. 
 
Arviointikäyntien palauteraporttia koskevien vastausten jakauma poikkesi hieman muista, sillä 
vain 34 koulutuksen järjestäjää oli ilmoittanut, että heille oli tehty arviointikäynti, mutta kuiten-
kin 56 koulutuksen järjestäjää oli vastannut arviointikäyntien palauteraportin hyödyntämistä 
koskevaan kysymykseen. Oletettavasti siis vastaajista ne, joille ei ollut tehty arviointikäyntiä, oli-
vat vastanneet en osaa sanoa (n = 15) tai ei lainkaan (n = 12). 
 
 
TAULUKKO 5. Kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän tuottamien raporttien hyödyntämi-
nen toimielimen toiminnassa 
 

 Arviointijärjestelmän tuottamien raporttien hyödyntäminen toimielimen toiminnassa 

Ei lainkaan Erittäin 

vähän 

Vähän Jonkin 

verran 

Paljon Erittäin 

paljon 

En osaa 

sanoa 

n % n % n % n % n % n % n % 

Itsearvioinnit  

(n = 81) 

11 13,6 3 3,7 13 16,0 25 30,9 17 21,0 7 8,6 5 6,2 

Järjestäjä- 

kohtaiset  

palauteraportit 

(n = 82) 

11 13,4 6 7,3 13 15,9 24 29,3 14 17,1 7 8,5 7 8,5 

Kansalliset 

arviointiraportit 

(n = 80) 

12 15,0 9 11,3 7 8,8 28 35,0 13 16,3 5 6,3 6 7,5 

Arviointikäynnin 

palauteraportti 

(n = 56) 

12 21,4 2 3,6 3 5,4 12 21,4 7 12,5 5 8,9 15 26,8 
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Kansallisen oppimistulosten arvioinnin tulokset koettiin pääosin hyödyllisiksi toimielinten toi-
minnassa ja laadunvarmennuksessa. 30 % koulutuksen järjestäjistä koki kansallisen arvioinnin 
tuottaman tiedon paljon tai erittäin paljon hyödylliseksi ja 42 % jonkin verran hyödylliseksi näyt-
tötoiminnan laadunvarmennuksessa ja valvonnassa. Yhteensä 18 % vastaajista piti arviointien 
tuottamaa tietoa vähän tai erittäin vähän hyödyllisenä näyttötoiminnan laadunvarmennuksessa 
ja valvonnassa ja 10 % ei osannut sanoa. 
 
Suuri osa vastaajista mainitsi toimielintensä ryhtyneen toimenpiteisiin näyttöjen kehittämiseksi. 
Näistä useimmat koskivat linjausta työpaikkanäyttöjen lisäämisestä. Lisäksi useissa vastauksissa 
mainittiin näyttöjen suunnittelu- ja arviointijärjestelmän yhdenmukaistaminen. Toimielimet oli-
vat myös tehneet selvityspyyntöjä esimerkiksi oppilaitosnäyttöjen suuresta määrästä tai poik-
keamista verrattuna kansallisiin arviointituloksiin. Selvitysten perusteella oli pyritty löytämään 
kehittämisen kohteita. Muita mainittuja arviointien tulosten pohjalta tehtyjä toimenpiteitä oli-
vat esimerkiksi arviointikoulutuksen lisääminen, toimielinten jäsenten tutustuminen näyttötilai-
suuksiin, näyttöjen tulosten ja palautteen systemaattinen seuraaminen sekä keskustelutilai-
suuksien järjestäminen. 
 
Suurin osa vastaajista piti toimielimen tehtävää tärkeänä tai erittäin tärkeänä (taulukko 6). 
 
 
TAULUKKO 6. Toimielimen tehtävän tärkeys 
 

TOIMIELIMEN TEHTÄVÄN TÄRKEYS (N = 80) 

Asteikko 0–5  n % Perustelut 

0 = Ei lainkaan tärkeä 0 0  

1 = Erittäin vähän tärkeä 0 0  

2 = Vähän tärkeä 7 9 % 

 Toimielimen toiminta ei ole systemaattista. 

 Toimielin on lähinnä edustuksellinen. 

 Laaja-alaisessa oppilaitoksessa toimielimen vaikea ottaa kantaa yksityis-
kohtaisiin oppimistuloksiin. 

3 = Jokseenkin tärkeä 18 22 % 

 Kansallinen järjestelmä ei tue toiminnan kehittämistä tai toimielimen laa-
dunvalvontatehtävää. 

 Tarvitaan yksi yhteinen tapa toimia. 
 Toimielimen rooli riippuu jäsenistön osaamisesta. 

  4 = Tärkeä 31 39 % 

 Toimielimet seuraavat tietoja tutkinnoista lukuvuosittain. 
 Toimielimessä asioita käsitellään moniammatillisesti ja –näkökulmaisesti. 
 Toimielin varmistaa tasalaatuisuuden näyttösuunnitelmissa sekä arvioin-

nissa. 
 Toimielimen jäsenet ovat kiinnostuneita ja motivoituneita kehittämään 

koulutusta sekä sitoutuneita tehtäväänsä. 

5 = Erittäin tärkeä 23 29 % 

 Näyttöjaosto on keino laadunvarmistukseen ja yhteys työelämään. 
 Toimielin valvoo ja ohjaa ammattiosaamisen näytön prosessia käyttäen 

kansallista vertailutietoa tukenaan. 
 Toimielimen merkitys kasvaa oppimisen siirtyessä yhä enemmän työelä-

mään. 

En osaa sanoa 1 1 % 
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7 Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet 
 
 
Kuviosta 20 ilmenee, että lähes 70 % kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä kannatti 
kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämistä. Kehittämistä kannatettiin muun 
muassa siksi, että vaikka järjestelmä olisikin hyvä, tarvitaan aina kehittämistä. Lisäksi kehittämi-
sen kannattajat olivat sitä mieltä, että ei ole tarvetta kokonaan uudelle järjestelmälle, vaan van-
han kehittäminen riittää. Arviointijärjestelmästä luopumista pidettiin katastrofina laadulle. Pe-
rusteluissa tuotiin esiin useita arviointijärjestelmää koskevia kehitysehdotuksia. Näitä on koottu 
alla olevaan luetteloon. 
 

 Tiivistäminen ja keventäminen  
 Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen  
 Reformin ja tulevaisuuden huomioiminen arvioinnin kehittämisessä  
 Työelämän ja työllistymisen huomioiminen 
 Konkreettiset toimenpide-ehdotukset, hyvät käytännöt  
 Opiskelijan näkökulman huomioiminen  
 Pedagogisen toiminnan arvioinnin liittäminen kansalliseen arviointiin 
 Laadullisen analyysin lisääminen 

 
Reilu viidesosa (20,5 %) vastaajista kannatti sitä, että luodaan täysin uusi arvioinnin tapa. Tätä 
perusteltiin ensinnäkin sillä, että reformin myötä olisi syytä uudistaa koko arviointijärjestelmä. 
Nykyisessä järjestelmässä koettiin koulutuksen järjestäjän saama hyöty työmäärään nähden 
liian pieneksi. Vastauksissa oli useita uudistamisehdotuksia, joista osa oli samoja kuin kehittä-
misehdotukset. 
 

 Nopeampi ja selkeämpi arviointitapa  
 Pedagogisen toiminnan arviointi (nykyinen järjestelmä ei motivoi opetuksesta vastuussa 

olevia) 
 Digitalisaation hyödyntäminen 
 Konsultoivampi arviointi 
 Työmarkkinaindikaattorin liittäminen arviointiin 
 Laadullisen tiedon lisääminen  

 
6 % koulutuksen järjestäjistä piti nykyistä järjestelmää hyvänä ja näki parhaana vaihtoehtona 
oppimistulosten arviointien jatkamisen nykyisellä tavalla. 
 
Vajaa 4 % vastaajista kannatti kansallisen arvioinnin lopettamista kokonaan. He olivat sitä 
mieltä, että arviointien hyöty on vaivaan nähden liian vähäinen ja arviointi toteutuisi parhaiten 
seuraamalla työllistymis- ja jatko-opiskeluindikaattoreita. Näyttöjen arviointi koettiin myös liian 
subjektiiviseksi. 
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KUVIO 20. Oppimistulosten arvioinnin tulevaisuus (n = 83) 
 
 
Oppimistulosten arvioinnin laajentamiseen liittyen tärkeimpinä pidettiin seuraavia osa-alueita 
(kuvio 21): työelämäyhteyksiä kuvaava indikaattori (3,75), opiskelijoiden itsearviointi-indikaat-
tori (3,43), oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen laatujärjestelmien arvioinnin yhteyden 
varmistaminen (3,36), ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen arviointi (3,26) ja työ-
pajojen järjestäminen tulosten julkaisemisen jälkeen (3,11).  
 
63 % koulutuksen järjestäjistä piti työelämäyhteyksiä kuvaavan indikaattorin mukaan ottamista 
arvioinnin osaksi tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja 20 % jokseenkin tärkeänä.  
 
Yli puolet (52 %) vastaajista piti opiskelijan itsearviointi -indikaattorin mukaan ottamista jok-
seenkin tärkeänä tai tärkeänä ja vajaa viidesosa (19 %) erittäin tärkeänä. 13 % vastaajista ei 
osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen. 
 
Oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen laatujärjestelmän arvioinnin yhteyden varmistamista 
koskevat vastaukset jakautuivat siten, että yli puolet (53 %) piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä 
ja 23 % jokseenkin tärkeänä. 
 
42 % vastaajista piti työpajojen järjestämistä arviointien jälkeen tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja 
yli neljäsosa (27 %) jokseenkin tärkeänä.  
 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen arvioinnin mukaan ottamisesta ei ollut kovin 
selkeää yhteistä kantaa. Lähes viidesosa (19 %) vastaajista ei osannut sanoa, kuinka tärkeää ai-
kuiskoulutuksen arvioinnin mukaan ottaminen on. Kuitenkin yhteensä lähes puolet piti tätä tär-
keänä tai erittäin tärkeänä.  
 
Selvästi vähemmän tärkeänä (ka ≤2,20) pidettiin arviointikäyntien määrän lisäämistä (2,20), yh-
teisten tutkinnon osien arviointia kansallisilla testeillä säännöllisin väliajoin (2,15), ulkopuolisten 
arvioijien ottamista mukaan seuraamaan näyttöjä (2,01), kansallisen arvioinnin käyttämistä 
osana tuloksellisuuden arviointia (2,00) ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia erillisillä 
testeillä (2,00). Kyseisille heikompia keskiarvoja saaneille osa-alueille oli yhteistä se, että vas-
taukset olivat jakaantuneet melko tasaisesti koko asteikon alueelle kuitenkin painottuen enem-
män asteikon heikompaan päähän. En osaa sanoa -vastauksia oli näistä kysymyksistä kaikissa 
alle 10 %. 
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Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan tärkeä, 1 = erittäin vähän tärkeä, 2 = vähän tärkeä, 3 = jokseenkin tärkeä, 4 = tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä) 

KUVIO 21. Oppimistulosten arvioinnin laajentamisen tärkeys eri osa-alueilla 

2,00

2,00

2,01

2,15

2,20

3,11

3,26

3,36

3,43

3,75

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi kansallisilla
testeillä (n=80)

Kansallisen arviointitiedon käyttäminen osana
tuloksellisuuden arviointia (n=77)

Ulkopuoliset arvioijat seuraamaan näyttöjä (n=81)

Yhteisten tutkinnon osien arviointi kansallisilla testeillä
säännöllisin väliajoin (n=78)

Arviointikäyntien määrän lisääminen (n=76)

Työpajojen järjestäminen tulosten julkaisemisen jälkeen
(n=79)

Ammatillisen aikuiskoulutuksen (näyttötutkintojen) arviointi
(n=68)

Oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen laatujärjestelmien
arvioinnin yhteyden varmistaminen (n=80)

Opiskelijan itsearviointi-indikaattori (n=72)

Työelämäyhteyksiä kuvaava indikaattori (n=80)
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8 Yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista 
 
 

8.1 Oppimistulosten arviointien hyödyllisyys ja luotettavuus 
 
Kuviossa 22 on esitetty rinnakkain koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuk-
sen oppimistulosten kansallisten arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyydestä ja luotettavuu-
desta. Arviointien tuottamaa tietoa pidettiin yleisesti ottaen hyödyllisenä. Avoimien kysymysten 
vastausten perusteella tiedon sisällöistä hyödyllisimpinä pidettiin vertailutietoa, kehittämissuo-
situksia sekä näytön suorittamispaikkaan liittyvää tietoa. Myös monivalintakysymysten kohdalla 
korkeimman keskiarvon sai tieto kehittämistarpeista. Vähiten hyödylliseksi koettiin tieto elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen integroitumisesta näyttöihin.  
 
Oppimistulosten arviointien luotettavuudessa koettiin olevan jonkin verran heikkouksia. Luotet-
tavuus sai kaikilla osa-alueilla heikomman keskiarvon kuin hyödyllisyys, mutta muuten vastauk-
set kulkivat melko samassa linjassa siten, että korkeimman keskiarvon sai tieto kehittämistar-
peista ja heikoimman tieto elinikäisen oppimisen avaintaitojen integroitumisesta näyttöihin. 
Luotettavuutta heikentäviksi tekijöiksi koettiin erityisesti oppilaitos- ja alakohtaiset erot sekä ar-
vioijien tulkinnalliset erot arviointikriteereistä.  
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 22. Oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyys ja luotettavuus 
 
 
Kansallisen arviointiraportin ja järjestäjäkohtaisen palauteraportin laadussa ei koettu olevan 
suuria eroja (kuvio 23). Järjestäjäkohtainen palauteraportti sai lähes kaikilla osa-alueilla kansal-
lista arviointiraporttia hieman paremman keskiarvon. Poikkeuksia olivat kirjallisen ilmaisun taso 
sekä tulosten luotettavuus, joiden osalta kansallinen arviointiraportti sai paremmat keskiarvot. 
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Tieto elinikäisen oppimisen avaintaitojen
integroitumisesta näyttöihin

Tieto näyttöjen järjestämiseen liittyvän prosessin
laadunhallinnasta

Tieto näyttösuunnitelmien ohjaavuudesta

Tieto opiskelijoiden osaamisen ja
ammattitaitovaatimusten vastaavuudesta

Tieto ammatillisen osaamisen näyttöjen
kehittämistarpeista

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

KUVIO 23. Järjestäjäkohtaisen palauteraportin ja kansallisen arviointiraportin laatu 
 
 

8.2 Oppimistulosten arviointien periaatteiden toimivuus 
 
Verrattaessa oppimistulosten arvioinnin eri osa-alueiden tärkeyttä kuvaavia keskiarvoja, voi-
daan todeta, ettei osa-alueiden välillä ollut suuria eroja. Poikkeuksena voidaan nähdä arviointi-
tiedon tuottaminen erikseen erityisopiskelijoista, jonka keskiarvo oli 0,40–0,72 matalampi kuin 
muiden osa-alueiden. Tärkeimpinä osa-alueina pidettiin koulutuksenjärjestäjäkohtaista palaute-
raporttia sekä arviointikäyntejä (kuvio 24). 
 

 

Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan tärkeä, 1 = erittäin vähän tärkeä, 2 = vähän tärkeä, 3 = jokseenkin tärkeä, 4 = tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä) 

KUVIO 24. Kansallisen oppimistulosten arvioinnin osa-alueiden tärkeys 
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Arviointitiedon tuottaminen erikseen
erityisopiskelijoista

Toimielimen tehtävä osaamisen arvioinnin laadun
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Koulutuksen järjestäjän itsearviointi

Arviointikäynnit

Koulutuksenjärjestäjäkohtainen palauteraportti
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Taulukkoon 7 on koottu kyselyyn vastanneiden näkemyksiä ja perusteluita luotettavimmasta ar-
viointiasteikosta. Eniten kannatusta (67 %) luotettavimpana arviointiasteikkona sai asteikko 1–
5. Yli viidesosa (22 %) kannatti kuitenkin myös asteikkoa 1–3. Hyväksytty/hylätty-asteikko sai 
myös muutamilta vastaajilta kannatusta. 
 
 
TAULUKKO 7. Luotettavin arviointiasteikko 
 

LUOTETTAVIN ARVIOINTIASTEIKKO (N = 85) 

Arviointiasteikko n % Perustelut 

1–5 57 67 % 

• Työelämän edustajat toivovat laajempaa skaalaa 
• Oikeudenmukainen opiskelijaa kohtaan 
• Laajemman skaalan avulla voidaan kehittämistyötä koh-

dentaa paremmin sitä tarvitseviin asioihin 

1–3 19 22 % 
• Tarkkuustaso riittävä 
• Tasojen lisääminen aiheuttaisi kriteeriperusteista arvioin-

tia ja olisi työläs 

Hyväksytty/Hylätty 5 6 % 
• Hyväksytty/hylätty + näytön kuvaus + kirjallinen palaute 

= opiskelijan kannalta hyödyllisin muoto 

jokin muu, mikä? 4 5 % 
• Useita vaihtoehtoja mainittu 
• Laadullista tietoa 

 
Arviointien toteuttamisen periaatteista parhaimpina pidettiin seuraavia: 
 

 kansallinen kattavuus 
 yhdyshenkilöiden nimeäminen koulutuksen järjestäjän toimesta 
 arvioinnissa mukana perustutkinnon asiantuntijoita 
 vertailutiedon saaminen 

 
Selvästi heikoimpana periaatteena pidettiin tietojen toimittamista Karviin Excel-lomakkeella.  
 
 

8.3 Arviointitiedon hyödyntäminen koulutuksen järjestäjän toiminnassa 
 
Kuvioon 25 on koottu keskiarvot koulutuksen järjestäjien vastauksista koskien oppimistulosten 
arviointien tuottaman yleisen tiedon ja erityisopiskelijoita koskevan tiedon hyödyntämistä. Ku-
viosta on nähtävissä, että erikseen erityisopiskelijoita koskevaa tietoa oli hyödynnetty huomat-
tavasti vähemmän kuin muuta tietoa. 
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Asteikko 0–5 (0 = ei lainkaan, 1 = erittäin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

KUVIO 25. Oppimistulosten arviointien tuottaman tiedon hyödyntäminen 
 
 
Koulutuksen järjestäjät kertoivat käsitelleensä arviointien tuloksia seuraavien tahojen kanssa. 
 

 Henkilökunta, opettajat  
 Toimielimet  
 Erilaiset työ- ja johtoryhmät  
 Työelämän yhteistyökumppanit  
 Opiskelijat ja opiskelijakunnat  

 
Koulutuksen järjestäjät mainitsivat seuraavia arviointitulosten perusteella tehtyjä jatkotoimen-
piteitä. 
 

 Näyttöjen kehittäminen  
 Kehittämiskohteet konkreettiseksi kehittämistoiminnaksi  
 Tulosten käsittely, niistä keskusteleminen, tiedon jakaminen  
 Työelämäyhteistyön lisääminen 

 
Taulukkoon 8 on listattu vastauksissa ilmenneitä arvioinneista saadun tiedon hyödyntämistä 
edistäneitä sekä estäneitä tekijöitä, jotka suurimmalta osalta ovat toistensa vastakohtia tai kään-
töpuolia  
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TAULUKKO 8. Arvioinneista saadun tiedon hyödyntämistä edistäneitä ja estäneitä tekijöitä 
 

ARVIOINNEISTA SAADUN TIEDON  
HYÖDYNTÄMISTÄ EDISTÄNEITÄ TEKIJÖITÄ 

ARVIOINNEISTA SAADUN TIEDON  
HYÖDYNTÄMISTÄ ESTÄNEITÄ TEKIJÖITÄ 

• suunnitelmallisuus • tiedon hyödyntämistä ei ole organisoitu systemaattisesti, 
ei kenenkään vastuulla 

• toimiva laatujärjestelmä • laatutietoisuuden puute oppilaitoksessa, kehittämisfilo-
sofia vanhentunut 

• tulosten luotettavuus • tulosten luotettavuuden heikkoudet 

• tiedon saatavuus (erit. vertailutieto ja tieto kehittämistar-
peista) 

• tulosten selkeä esittämistapa 

• tulosten saaminen kestää liian kauan 
• olennaisen tiedon löytämisen tai sen tulkitsemisen haas-

tavuus 
• tieto liian yleismaailmallista 
• tieto ei tarkoituksenmukaista -> ei voida hyödyntää ke-

hittämisessä 

• tietojen yhteinen käsittely eri toimijoiden kanssa • tuloksia koskevan viestinnän heikkous 

• myönteinen asenne • kielteinen asenne 

• prosessin aikana tapahtunut oman osaamisen kehittymi-
nen 

• osaamisen puute 

 • ajanpuute  
• organisaatiomuutokset 

 
 
Koulutuksen järjestäjistä 54 % ilmoitti, että arvioinnin tulokset on linkitetty laatujärjestelmään, 
31 % ilmoitti, että tuloksia ei ole linkitetty laatujärjestelmään ja 15 % ei osannut sanoa. Koulu-
tuksen järjestäjät kertoivat varmistavansa osaamisen arvioinnin laatua seuraavilla tavoilla: 
 

 Arviointikoulutuksen ja muun henkilöstökoulutuksen järjestäminen opettajille ja työ-
paikkaohjaajille 

 Toimivat arviointijärjestelmät  
 Palautteen kerääminen opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta 
 Työelämäyhteistyö  
 Tulosten linkittäminen laatujärjestelmään  

 
Yhteensä lähes 68 % vastaajista piti toimielimen tehtävää tärkeänä tai erittäin tärkeänä osaami-
sen laadun varmistamisessa. Toimielimien vahvuutena pidettiin muun muassa niiden kykyä kä-
sitellä asioita moniammatillisesti ja useasta eri näkökulmasta, kun mukana on myös työelämän 
edustajia, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita kehittämään koulutusta. Toimielimen ko-
ettiin varmistavan tasalaatuisuuden näyttösuunnitelmissa ja arvioinnissa. Vastaajat, jotka eivät 
pitäneet toimielimen tehtävää niin tärkeänä, perustelivat kantaansa esimerkiksi sillä, että toi-
mielinten laadukkaaseen toimintaan tarvittaisiin yhteinen, systemaattinen tapa toimia ja että 
toimielimen rooli on riippuvainen sen jäsenistön osaamisesta. Jotkut pitivät toimielimen roolia 
myös pelkästään edustuksellisena ja kokivat, että toimielimen on laaja-alaisessa oppilaitoksessa 
vaikeaa ottaa kantaa yksittäisiin asioihin. 
 
Toimielinten tekemiä linjauksia tai toimenpiteitä: 
 

 Näyttöjen kehittäminen (työelämänäyttöjen lisääminen; näyttöjen suunnittelu- ja arvi-
ointijärjestelmien yhdenmukaistaminen) 

 Selvityspyynnöt poikkeamista ja oppilaitosnäyttöjen suuresta määrästä, selvityksestä 
saatu tieto kehittämisen pohjana 

 Arviointikoulutuksen lisääminen 
 Toimielinten jäsenten tutustuminen näyttötilaisuuksiin 
 Näyttöjen tulosten ja palautteen systemaattinen käsitteleminen 
 Keskustelutilaisuuksien järjestäminen 
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8.4 Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet 
 
Suurin osa koulutuksen järjestäjistä piti arviointijärjestelmää säilyttämisen arvoisena, mutta toi-
voivat sen kehittämistä. Kehittämisessä koulutuksen järjestäjät toivoivat, että huomioon otet-
taisiin erityisesti reformi, uudistusten vaikutukset laatuun, koulutuksenjärjestäjien tukeminen 
arvioinnin avulla sekä osaamisperustaisuus ja siihen liittyen opiskelijoiden yksilölliset opintopo-
lut ja osaamisen tunnistaminen. 
 
Yleisesti ottaen kyselyn perusteella koulutuksen järjestäjät toivoivat arviointijärjestelmän ke-
ventämistä, prosessin nopeuttamista sekä toimivampien sähköisten järjestelmien käyttöönot-
toa.  
 
Koulutuksen järjestäjät toivoivat vähemmän, mutta kohdennetumpaa tietoa. Toisaalta taas jär-
jestelmän ja raporttien kattavuus saivat kiitosta koulutuksen järjestäjiltä. 
Kyselyssä ilmeni seuraavia kehitysehdotuksia arviointijärjestelmää koskien: 

 Tiivistäminen ja keventäminen  
 Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen tiedonsiirrossa ja tulosten hyödyntämisessä 
 Osaamisperusteisuuden, reformin ja tulevaisuuden huomioiminen arvioinnin kehittämi-

sessä  
 Työelämän ja työllistymisen huomioiminen 
 Konkreettiset toimenpide-ehdotukset, hyvät käytännöt  
 Opiskelijan näkökulman huomioiminen  
 Pedagogisen toiminnan arviointi mukaan 
 Laadullisen analyysin ja sanallisen palautteen lisääminen 
 Vähemmän, mutta kohdennetumpaa tietoa 
 Itsearviointimenetelmien kehittäminen (lisää itsearviointia, vähemmän tulkinnanvarai-

suutta kysymyksissä) 
 Kyselyiden ja ohjeiden selkeyttäminen 
 Ajankohdan parempi huomioiminen 
 Reaaliaikaisuus, arviointiprosessin nopeuttaminen 
 Arviointijärjestelmän säilyminen muuttumattomana opiskelijan koko opiskeluajan 
 Konsultoivampi arviointi 
 Työmarkkinaindikaattori 

 
Koulutuksen järjestäjien mukaan oppimistulosten arvioinnissa tulisi tulevaisuudessa huomioida 
erityisesti seuraavia asioita: 
 

 Käytännönläheisyys, yksinkertaisuus, prosessin nopeuttaminen  
 Yksilölliset opintopolut, osaamisperusteisuus, ahot  
 Työelämäyhteydet (työelämän alueelliset osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa, työl-

listyminen)  
 Tiedon hyödyntämisestä huolehtiminen 
 Digitalisaatio  
 Opiskelijoiden näkökulma  
 Arviointiosaamisen kehittäminen -> tasalaatuisuus 
 Tuloksellisuus ja rahoitus eivät voi perustua kansalliseen arviointitietoon -> luotettavuus 

kärsii 
 Alakohtaiset erityispiirteet  
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot osana ammattiosaamisen näyttöjä 
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Tärkeimpinä pidetyt osa-alueet oppimistulosten arvioinnin laajentamista koskien: 
 

 Työelämäyhteyksiä kuvaava indikaattori 
 Opiskelijoiden itsearviointi-indikaattori 
 Oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen laatujärjestelmien arvioinnin yhteyden var-

mistaminen 
 Vertaiskehittäminen (alakohtaiset alueelliset tai kansalliset työpajat tai seminaarit) 
 Vertailutieto myös muista perustutkinnoista 
 Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen kehittäminen 
 Learning outcomes -käsitteen selkiyttäminen 
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9 Johtopäätökset 
 
 
Tässä raportissa tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin 
osana olevan koulutuksen järjestäjille keväällä 2016 toteutetun kyselyn päätuloksia. Tulosten 
perustella voidaan sanoa, että koulutuksen järjestäjien näkökulmasta ammatillisen koulutuksen 
kansallista arviointia on syytä jatkaa, mutta arviointijärjestelmän kehittämiselle on paljon tar-
vetta. Kehittämisessä on huomioitava ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus ja refor-
min vaikutukset, sillä opiskelijoiden opintopolut tulevat yksilöllistymään tulevaisuudessa yhä 
enemmän. Lisäksi muutokset tutkintorakenteessa ja rahoitusjärjestelmässä lisäävät arvioinnin 
tarvetta erityisesti koulutuksen laadun hallinnan näkökulmasta. Arvioinnin kohteet ja mitoitus 
täytyy kuitenkin suunnitella tarkkaan ennen kansallisten arviointien toteuttamista yhtä katta-
vasti kuin tähän mennessä. 
 
Kyselyn tuloksista selvisi myös, että arviointien tuottaman tiedon hyödyllisyys ja hyödyntäminen 
eivät tällä hetkellä kohtaa. Arviointien tuottamaa tietoa pidettiin yleisesti ottaen hyödyllisenä, 
mutta tulosten tarkoituksenmukainen ja tehokas hyödyntäminen vaatii kehittämistä. Yhtenä 
hyödyntämisen suurimpana esteenä nähtiin tiedon hyödyntämisen suunnittelemattomuus. Ar-
vioinneista saadun tiedon hyödyntämisen laadukkaaseen suunnitteluun pitäisikin panostaa yhä 
enemmän. Huomionarvoista on kuitenkin se, että hyvätkään suunnitelmat eivät itsessään takaa 
tiedon hyödyntämistä ja näin ollen esimerkiksi toimielimillä on tässä suuri rooli. Kyselyn perus-
teella toimielinten toiminnassa ja osaamisessa oli suuria eroja ja vastaajat toivoivatkin toimie-
linten toiminnan yhtenäistämistä, sillä toimielimet ovat tärkeitä toimijoita ammatillisen koulu-
tuksen laadunhallintaan liittyen. Mikäli toimielinten olemassaoloa jatketaan, tulisi niissä jatkos-
sakin olla mahdollisimman monipuolisesti edustettuna eri alojen kehittämisestä kiinnostuneita 
työelämän osaajia ja koulutuksen asiantuntijoita, joilla on runsaasti myös alojen substanssiosaa-
mista. 
 
Kyselyn avulla saatiin tuotettua paljon arvokasta tietoa arviointijärjestelmän kehittämisen poh-
jaksi. Sekä tässä raportissa esitetyt koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn tulokset että op-
pimistulosten arviointien synteesianalyysi toimivat aineistona myös ammatillisen koulutuksen 
arviointijärjestelmän meta-arviointiin nimetyn ulkoisen asiantuntijaryhmän työskentelyssä. Li-
sää tietoa tarvitaan kuitenkin vielä etenkin reformiin ja osaamisperusteisuuteen liittyen. Lopulta 
kyselyn tulokset tulevat heijastumaan lopulliseen arviointijärjestelmän kehittämistä koskevaan 
ehdotukseen. Kehittämistyössä joudutaan oletettavasti punnitsemaan eri elementtien ja peri-
aatteiden painotuksia arviointijärjestelmää koskien. Jännitteitä tullee ilmenemään esimerkiksi 
kansallisen kattavuuden ja otoskoon pienentämisen välillä. Lisäksi arvioinnin tiivistäminen tulos-
ten saamisen nopeuttamiseksi ei välttämättä käy käsi kädessä laadullisen ja syvällisen tiedon 
lisäämisen kanssa. Myös sähköisten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto tuo kokonaisuu-
teen mukaan oman ulottuvuutensa mahdollisuuksineen ja haasteineen. 
 
  



 

38 
 

Lähteet 
 
Arviointisuunnitelma. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän meta-ar-
viointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 2016. 
 
Ohje arviointiin. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi. Kan-
sallinen koulutuksen arviointikeskus. Liite 1. Ohje kyselyn toteuttamiseksi. 2016. 
 
 
 

 

 



 

39 
 

 



 

40 
 

 

 

Tämä raportti on yksi kolmesta ammatil-
lisen koulutuksen arviointijärjestelmän 
meta-arvioinnin kolmesta osa-raportista. 
 
Raportissa kuvataan ammatillisen kou-
lutuksen näyttöperusteiseen arviointijär-
jestelmään kohdistuvan meta-arvioinnin 
osana koulutuksen järjestäjille toteute-
tun kyselyn tulokset.  

 

Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus (Karvi) on itsenäinen koulu-
tuksen arviointivirasto. Se toteuttaa 
koulutukseen sekä opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjien toimintaan 
liittyviä arviointeja varhaiskasvatuk-
sesta korkeakoulutukseen. Lisäksi 
arviointikeskus toteuttaa perusope-
tuksen ja toisen asteen koulutuksen 
oppimistulosten arviointeja. Keskuk-
sen tehtävänä on myös tukea ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja 
korkeakouluja arviointia ja laadun-
hallintaa koskevissa asioissa sekä 
kehittää koulutuksen arviointia. 
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