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Tiivistelmä

Kilpeläinen, P.  & Holopainen J. 2016. Ammatillinen osaaminen autoalan perustutkinnossa. 
Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen autoalan perustutkinnossa. Arviointiaineisto on 
koottu ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. 
Tulokset kuvaavat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen järjestämiseen liittyvää 
toimintaa. Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2012 autoalan perustutkinnon ammatillisena pe-
ruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yksiköihin. 
Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. 
Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä kuvaavia määrällisiä tietoja täydennet-
tiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla. Lisäksi analysoitiin ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielimen hyväksymät näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset.

Arvioinnin suunnittelusta ja arvioinnista vastasi arviointiryhmä, johon kuuluivat yksikön päällikkö 
Anu Räisänen (9/2015 saakka), arviointineuvos Mari Räkköläinen (9/2015 alkaen), arviointiasian-
tuntijat Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen) sekä arviointisuunnittelija 
Johanna Holopainen (1/2016 alkaen). Alan opettajien asiantuntemusta hyödynnettiin aineiston 
ja tulosten analysoinnissa.

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

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

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 50), joista 47 (94 %) osallistui  
arviointiin. Aineisto kattoi 1 601 opiskelijaa ja 6 625 ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi koh-
distui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto kattoi 1 151 erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen 
näyttöä. Näyttösuunnitelmia aineistossa oli 36 koulutuksen järjestäjältä ja näytön kuvauksia 7 657. 
Itsearviointiaineiston toimitti 44 järjestäjää.
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Yli puolet (54 %) opiskelijoista sai näytön lopulliseksi arvosanaksi hyvän, 37 % kiitettävän ja 8 % 
tyydyttävän arvosanan. Kaiken kaikkiaan hyvien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli noin 
55 prosenttia, kiitettävien arvosanojen osuus 35 prosenttia ja tyydyttävien arvosanojen osuus  
9 prosenttia. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisen arvioinnin kohteilla oli hyvä. 
Opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaa-
lin hallinnan sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Sen sijaan heikoiten opiskelijat hallitsivat 
työn perustana olevan tiedon. Miehet saivat naisia parempia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla. 
Ruotsinkieliset opiskelijat saivat suomenkielisiä opiskelijoita hieman parempia arvosanoja. Arvo-
sanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä.

Erityisopiskelijoiden arvosanoissa on vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä arvosanoja 
kuin muilla opiskelijoilla. Lähes kaikki (96 %) erityisopiskelijat suoriutuivat näytöistä ilman  
mukautettuja tavoitteita. Erityisopiskelijoiden ilman mukautusta suoritettujen näyttöjen arvosanois-
ta suurin osa (61 %) oli hyviä. Kiitettäviä arvosanoja oli 22 prosenttia ja tyydyttäviä 17 prosenttia.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu autoalan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Yli puolet 
(51 %) autoalan näytöistä suoritettiin työelämässä ja työelämän edustaja oli mukana yli puo-
lessa (54 %) näyttöjen arvioinnissa. Noin puolet (49 %) näytöistä toteutettiin työssäoppimisen 
yhteydessä. Koulutuksen järjestäjien itsearviointien mukaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia 
työssäoppimispaikkoja on autoalalla hyvin saatavilla. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen 
saatavuus arvioitiin kohtalaisen hyväksi. Sekä työssäoppimis- että näyttöpaikkojen saatavuudessa 
oli alueellista ja järjestäjäkohtaista vaihtelua. 

Pedagogisilla ratkaisuilla ja resursseilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oppi-
mistuloksiin. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ovat riippuvaisia arvioijista. Arviointi nosti 
siten esiin osaamisvaatimusten ja arviointikriteereiden määrittämiseen sekä osaamisen tulkintaan 
liittyvät haasteet ja näihin liittyvänä työpaikkaohjaajien koulutustarpeet, jotka koskivat erityisesti 
kriteeriperusteista ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointia. Eroja tuli ilmi myös näyttöjen 
ja näyttösuunnitelmien laadussa sekä ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnassa. 
Myös koulutuksen järjestäjien kokoaman seuranta- ja palautetiedon hyödyntämisessä havaittiin 
kehittämistarpeita. 

Arviointi nosti esiin sekä koulutuksen järjestäjien että autoalan perustutkintokoulutusta järjestä-
vien yksiköiden ja opetushallinnon kehittämisen tarpeita.
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Sammandrag 

Kilpeläinen, P. & Holopainen J. 2016. Yrkeskunnandet i grundexamen inom bilbranschen. 
Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen inom bilbranschen. Utvärderingsmaterialet 
grundar sig på genomförda yrkesprov och på kompletterande material som beskriver hur yrkesproven 
ordnas. Resultaten ger information om de vitsord som getts för yrkesproven och om verksamheten 
i anknytning till ordnandet av yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande som inledde 
sina studier för grundexamen inom bilbranschen genom grundläggande yrkesutbildning hösten 
2012 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Utvärderingsmaterialet samlades in under 
hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2015. Vitsorden och de kvantitativa uppgifterna 
som ger information om ordnandet av yrkesproven kompletterades med utbildningsanordnarnas 
självvärderingar. Dessutom analyserades yrkesprovsplanerna och beskrivningarna av yrkesproven, 
som godkänts av det organ som tillssatts för yrkesproven.

För planeringen av utvärderingen och för själva utvärderingen svarade en utvärderingsgrupp som 
hade följande sammansättning: enhetschef Anu Räisänen (till 9/2015), utvärderingsråd Mari 
Räkköläinen (från 9/2015), utvärderingsexpert Tarja Frisk (till 9/2015), Paula Kilpeläinen (från 
9/2015) och utvärderingsplanerare Johanna Holopainen (från 1/2016). Vid analysen av materialet 
och resultaten utnyttjades branschlärarnas sakkunskap.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i yrkesutbildningen är till sin natur utvecklande, och utbild-
ningsanordnarnas aktiva deltagande och interaktionen i samband med bedömningen är viktiga 
aspekter när utvärderingen genomförs. Materialet samlades in direkt när utbildningsanordnarna 
genomförde yrkesprov. Det faktum att utbildningsanordnarna utför en självvärdering och att 
feedbackrapporter skickas till utbildningsanordnarna så att anordnarna kan använda dem till 
att jämföra sina egna resultat med nationella resultat är också uttryck för att utvärderingen är 
utvecklande till sin natur.

Utvärderingen av inlärningsresultaten grundade sig på yrkesprov, vilket betyder att utvärderingen 
gällde det studerandes yrkeskunnande. Utvärderingen genomfördes utifrån de krav på yrkesskick-
lighet och de bedömningskriterier som fastslagits i grunderna för examina och som ska beaktas 
i utbildningen. När kunnandet i yrkesproven bedöms beaktas hur väl de studerande behärskar 
arbetsprocessen, arbetsmetoderna, -redskapen och materialen, den kunskap som ligger till grund 
för arbetet och nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör således en 
central utgångspunkt för utvärderingen.
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Materialet för utvärderingen samlades in av alla utbildningsanordnare (n = 50), av vilka 47 (94 %) 
deltog i utvärderingen. Materialet omfattade 1 601 studerande och 6 625 yrkesprov. Utvärderingen 
gällde också specialstuderande. Materialet omfattade 1 151 yrkesprov som genomförts av special-
studerande. I materialet ingick yrkesprovsplaner utarbetade av 36 utbildningsanordnare och 7 657 
yrkesprovsbeskrivningar. Självvärderingsmaterial skickades in av 44 anordnare.

Över hälften (54 %) av de studerande fick det slutliga vitsordet goda för yrkesprovet, 37 % berömliga 
och 8 % nöjaktiga. Sammantaget var cirka 55 % av vitsorden goda, 35 % berömliga och 9 % nöjaktiga. 
De studerandes vanligaste vitsord i alla föremål för bedömning var goda. De studerande klarade 
sig nästa lika bra i dessa föremål för bedömning: behärskande av arbetsprocessen, behärskande av 
arbetsmetoder, -redskap och material och nyckelkompetenser för livslångt lärande. I behärskande 
av den kunskap som ligger till grund för arbetet klarade de sig sämst. Männen fick bättre vitsord 
än kvinnorna i alla kompetensområden. De svenskspråkiga studerande fick en aning bättre vitsord 
än de finskspråkiga. Det fanns skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnarna.

De specialstuderande hade färre berömliga och fler nöjaktiga vitsord än de övriga studerande. 
Nästan alla (96 %) av de specialstuderande klarade av yrkesproven utan anpassade mål. Största 
delen (61 %) av de vitsord som specialstuderande fick i yrkesproven utan anpassning var goda.  
22 % av vitsorden var berömliga och 17 % nöjaktiga.

Arbetslivsorienteringen i utbildningen genomförs rätt så väl i utbildningen inom bilbranschen. 
Över hälften (51 %) av yrkesproven i branschen genomfördes i arbetslivet, och i över hälften 
(54 %) av yrkesproven deltog en företrädare för arbetslivet i bedömningen. Cirka hälften (49 %) 
av yrkesproven genomfördes i samband med inlärning i arbetet. Enligt utbildningsanordnarnas 
självvärderingar finns det inom bilbranschen god tillgång på platser där inlärning i arbetet kan 
genomföras i enlighet med målen för examen. De ansåg att tillgången på yrkesprovsplatser som 
är lämpliga med tanke på målen är relativt god. Både i tillgången på platser för inlärning i arbetet 
och yrkesprovsplatser fanns variation mellan regionerna och mellan anordnarna. 

Det konstaterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska lösningar och resurser 
och inlärningsresultat. Vitsorden för yrkesproven påverkas av vem som bedömer prestationer-
na. Utvärderingen visade således att det finns utmaningar i fråga om hur kraven på kunnande 
och bedömningskriterierna fastställs och i fråga om hur kunnande ska tolkas, likaså att arbets-
platshandledarna behöver utbildning, särskilt i bedömning enligt kriterierna och i bedömning 
av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Det visade sig också finnas skillnader i kvaliteten 
på yrkesproven och yrkesprovsplanerna samt skillnader mellan organen som tillsatts för yrkes-
proven i fråga om hur de arbetar. Det konstaterades också finnas utvecklingsbehov när det gäller 
hur utbildningsanordnarna utnyttjar den uppföljnings- och responsinformation som de samlar in. 

Utvärderingen visade på utvecklingsbehov hos utbildningsanordnarna, hos enheterna som ordnar 
utbildning för grundexamen i bilbranschen och inom utbildningsförvaltningen.
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Abstract 

Kilpeläinen, P. 2016. & Holopainen J. 2016. Vocational competence in Vocational Qualification 
in Vehicle Technology. Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre

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

The evaluation was planned and conducted by an evaluation team consisting of Head of Unit Anu 
Räisänen (until September 2015), Counsellor of Evaluation Mari Räkköläinen (from September 
2015), Senior Advisors Tarja Frisk (until September 2015) and Paula Kilpeläinen (from September 
2015) as well as Evaluation Expert Johanna Holopainen (from January 2016). In the analysis of the 
data and results, the assessment team drew on the expertise of teachers working in the field.

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

Evaluation of learning outcomes was based on vocational skills demonstrations, thus focusing on 
vocational competence. The assessment was based on the vocational skills requirements and assess-
ment criteria specified for the programme in the Qualification Requirements. In demonstrations, the 
assessment of learning focuses on mastering the work process, working methods, tools and 
materials as well as the underpinning knowledge of the work and key competences for lifelong 
learning. In other words, the Qualification Requirements functioned as a key starting point for 
assessment.
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Evaluation data was collected from all VET providers (n = 50), 47 of which (94%) participated in 
the evaluation. The data covered 1,601 students and 6,625 skills demonstrations. The evaluation 
also focused on special needs students. The data covered 1,151 skills demonstrations performed 
by special needs students. It included skills demonstration plans from 36 VET providers and 7,657 
descriptions of skills demonstrations. Self-assessment data was submitted by 44 providers.

Over one half of the students (54%) received the grade good as their final grade for the demonstra-
tion, 37% the grade very good, and 8% the grade satisfactory. In total, the share of good grades was 
approximately 55%, the share of excellent grades was 35%, and the share of satisfactory grades was 
9%. The most common grade awarded to the students in all areas of competence assessment was 
good. The students’ mastery was almost equally good in the areas of work processes and working 
methods, tools and materials and key competences for lifelong learning. On the other hand, the 
students’ weakest area was mastering the underpinning knowledge of the work. Men received 
better grades than women in all competence areas. Swedish students received slightly better  
grades than Finnish students. Differences were found in the grades awarded between VET providers.

Special needs students had fewer excellent and more satisfactory grades than other students. 
Almost all special needs students (96%) managed the demonstrations without modified learning 
outcomes. The grade most generally attained by special needs students (61%) without modified 
learning outcomes for their vocational skills demonstrations was good, while 22% received  
excellent and 17% satisfactory grades.

The working life relevance of the programmes is realised relatively well in the education and trai-
ning of the Vehicle Technology field. Over one half of the vocational skills demonstrations (51%) 
in Vehicle Technology were given on the workplace, and a workplace representative participated 
in assessing over one half of the demonstrations (54%). Approximately one out of two of the  
demonstrations (49%) took place in connection with on-the-job learning. The self-assessments of 
VET providers indicate that on-the-job learning places that match the qualification requirements 
are readily available in the Vehicle Technology field. The availability of workplaces matching 
the requirements in which demonstrations could be organised was evaluated as relatively good.  
Regional variations and differences between individual VET providers were found in the availability 
of both on-the-job learning and vocational skills demonstration places. 

Pedagogical solutions and resources were not found to show a statistically significant correlation 
with the learning outcomes. The grades awarded in vocational skills demonstrations depend 
on the assessors. The evaluation thus highlighted challenges in determining the competence  
requirements and assessment criteria and interpreting vocational competences. These challenges 
are associated with training needs of workplace instructors, in particular in performing criteria-
based assessments and assessment of key competences for lifelong learning. The evaluation also 
revealed differences in the quality of skills demonstrations and demonstration plans, as well as in the  
activities of the institutional body responsible for demonstrations. Further development needs were 
identified in the utilisation of the monitoring and feedback data collected by education providers. 
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The evaluation highlighted the development needs of both VET providers and institutions  
providing upper secondary VET in Vehicle Technology on the one hand, and educational  
administration on the other.
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1 
 Johdanto

Autoalan perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2012–2015. Arvioinnissa analysoitiin 
sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa määritetyt ammattitaitovaa-
timukset ja miten hyvin osaaminen siten vastaa työelämän tarpeita. Arviointi perustui opetus- ja 
kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuksen arviointisuunnitelma 
vuosille 2012–2015). Arvioinnissa olivat mukana kaikki koulutuksen järjestäjät, jotka järjestivät 
autoalan perustutkintoon johtavaa koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena tuona ajankoh-
tana. Tieto oppimistuloksista on koottu ammattiosaamisen näytöistä1.

Arvioinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat autoalan perustutkintoon johtavan 
koulutuksen ammatillisena peruskoulutuksena syksyllä 2012. Arviointitietoa koottiin kolmen 
vuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen lisäksi täydentä-
västä arviointiaineistosta. Sitä 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. 

Oppimistulosten arviointi tehtiin yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Kansallinen kou-
lutuksen arviointikeskus (Karvi) (Opetushallitus 30.4.2014 saakka) kokosi arviointiaineiston ja 
analysoi tulokset. Arvioinnin monitahoisuus varmistettiin kutsumalla kaksi alan opettajaa tulosten 
tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. He analysoivat ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset ja 
näyttösuunnitelmat rinnakkaisarviointina. 

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Oppimistu-
lokset -luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ja ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointitavat. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 6. Luvuissa 
7 ja 8 kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksia ja näyttösuunnitelmia koskevat tulokset. 
Luvussa 9 esitetään koulutuksen järjestäjien itsearviointien tulokset. Luku 10 sisältää yhteenvedon 
arvioinnin keskeisistä tuloksista. Tuloksia analysoidaan arviointi- ja johtopäätösluvussa. Lopuksi 
tehdään tuloksiin perustuvia kehittämisehdotuksia. 

1 Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös termiä näyttö.
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2 
 Oppimistulosten arviointi 

autoalan perustutkinnossa 

Oppimistulosten arviointi käynnistyi autoalan perustutkinnossa syksyllä 2012. Arviointi koski 
ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviä perustutkintoja (Koulutuksen arviointisuunnitelma 
vuosille 2012–2015). Arviointi kohdennettiin kaikkiin tutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin 
ja kaikkiin opiskelijoihin, jotka aloittivat koulutuksen elokuussa 2012. 

Oppimistulosten arvioinnin taustalla ovat vuonna 2009 voimaan tulleet autoalan perustutkinnon 
perusteissa määritetyt tavoitteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit (autoalan perus-
tutkinto 2009). Arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin ja siten koulutuksen järjestäjän ja 
työpaikkojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin työtilanteisiin ja työprosesseihin. 
Näin ollen arviointi kohdistui ammatilliseen osaamiseen.

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

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

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

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi ammattiosaamisen näyttöjen arvosanatietoja ja 
muuta niiden järjestämiseen liittyvää tietoa koko koulutuksen ajalta.

2 Raportissa käytetään arvioinnin kohteesta myös termiä osaamisalue.
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3 
 Arviointiprosessi ja menetelmät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastasi arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, tulos-
ten analysoinnista sekä raportin laatimisesta. Arviointiryhmään kuuluivat yksikön päällikkö Anu 
Räisänen (9/2015 saakka), arviointineuvos Mari Räkköläinen (9/2015 alkaen), arviointiasiantun-
tijat Tarja Frisk (9/2015 saakka) ja Paula Kilpeläinen (9/2015 alkaen) sekä arviointisuunnittelija 
Johanna Holopainen (1/2016 alkaen) ja assistentti Ritva Saurio. Arviointiryhmään kutsuttiin 
alan asiantuntijoina lehtorit Tom Jacoby Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä ja Teemu 
Mäenpää Vaasan ammattiopistosta. He analysoivat näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset 
ja osallistuivat arvioinnin tulosten tulkintaan.

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

3.1 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 1 kuvataan autoalan oppimistulosten arvioinnin rakenne, prosessi, arviointiaineistot ja 
aikataulu. 
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ARVOSANATIEDOT 
AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISTÄ 
• Arvosanat (n = 6 625) 
• Opiskelijat (n = 1 601) 
• Erityisopiskelijoiden 

näytöt (n = 1 151) 
• Koulutuksen järjestäjät 

(n = 47) 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN 
ITSEARVIOINTI (n = 44) 
• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

NÄYTTÖSUUNNITELMAT (n = 36) 

NÄYTTÖJEN KUVAUKSET 
(n = 7 657) 

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän 
palaute 

2012 2012–2015 2015 8/2016 

ARVIOINTIAINEISTO 
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 

KUVIO 1. Autoalan perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma 

Arviointikysymykset olivat:

1.  Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkintojen 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 11).

3.2 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut 

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

1.    Oppilaitoksen numero (Tilastokeskuksen numerointi)
2.    Opiskelijan 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
13.  Ammattiosaamisen näyttöpaikka (työpaikka/oppilaitos)
14.  Näyttöpaikka/paikat (organisaation/yrityksen/oppilaitoksen nimi/nimet)
15.  Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
16.  Arviointikeskusteluun osallistuneet
17.  Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet
18.  Lomakkeen täyttäjän suku- ja etunimi
19.  Tietojen täyttämisen päivämäärä (pv.kk.vvvv)

Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista3 koottiin pääosin samat tiedot (kohdat 4, 6, 7, 8 ja 9–19). 
Lisäksi kerättiin seuraavat tiedot:

1.   Opiskeluryhmä
- erityisoppilaitoksessa
- erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa
- tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa

2.   HOJKS
3.   Mukautetut tavoitteet
4.   Tavoitteiden mukauttamisen tapa
5.   Arvosanan antamisen tapa (numeerinen/numeerinen ja sanallinen/sanallinen)
6.   Sanallisen arvioinnin kuvaus
7.   Opiskelijalle järjestetyt tukitoimet ammattiosaamisen näytössä
8.   Erityisopetuksen syy.

Itsearvioinnit

Koulutuksen järjestäjät arvioivat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearvi-
ointilomakkeen (liite 1) avulla arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2015. Itsearvioinnissa kar-
toitettiin koulutuksen toteuttamiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanoon liittyviä 
tietoja, näyttöjen suunnittelua, johtamista, seurantaa ja arviointia sekä kehittämistä. Itsearviointi 

3   Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista käytetään tekstissä myös termiä erityisopiskelijat.
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toteutettiin monitahoisessa ryhmässä, jossa oli opettajien, työelämän, opiskelijoiden ja joh-
don edustajia. Itsearviointiaineisto koostui moniportaiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin  
perustuvasta arvioinnista.

Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat

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

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset

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

3.3 Koulutuksen järjestäjien osallistuminen ja aineistojen laajuus

Autoalan perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 1. Autoalan 
perustutkintoa tarjoavia koulutuksen järjestäjiä oli syksyllä 2012 yhteensä 50, joista 47 toimitti 
oppimistulostietoja. Näin ollen arvioinnin kattavuus oli 94 prosenttia. Järjestäjistä viisi oli erityis-
oppilaitoksia ja viiden järjestäjän opetuskieli oli ruotsi.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 47
Opiskelijat 1 601
Ammattiosaamisen näytöt 6 625
Erityisopiskelijoiden näytöt 1 151
Itsearvioinnit 44
Näyttösuunnitelmat 36
Näytön kuvaukset 7 657
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3.4 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden taustatie-
doista sekä prosessien laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon 
osittain ja arvioinnin kohteittain. Lisäksi arvosanoja tarkastellaan taustamuuttujien, kuten suku-
puolen, opetuskielen, koulutuksen järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja näytön arvioijan mukaan. 
Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen suorituspaikat sekä arvi-
ointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet osapuolet. Muiden kuin erityisopiskelijoiden oppi-
mistulokset raportoidaan luvussa 5. Erityisopiskelijoiden oppimistulokset raportoidaan luvussa 6.

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

Kaksi alan asiantuntijaopettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, 
miten yksittäinen ammattiosaamisen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-
muksia. Arviointiin laadittiin kolmiportainen asteikko ja kriteerit: 1 = helpompi kuin tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimuksia, 3 = vaikeampi kuin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen 
kuvausten analysointitulokset raportoidaan luvussa 7.

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-
suunnitelmat (näyttösuunnitelmat). Arviointi perustui laadullisiin kriteereihin ja kolmiportaiseen 
arviointiasteikkoon. Näyttösuunnitelmista arvioitiin muun muassa ammattiosaamisen näyttöjen 
järjestämisen työelämälähtöisyyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia näyttöihin. Näyttösuunnitelmien analysoinnin 
tulokset esitetään luvussa 8. Arviointilomake ja kriteerit ovat liitteenä 2.

Itsearviointiraportit analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. Järjestäjien kuvaus-
ten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjalta syntyvän profiilin mukaan. 
Raportissa keskitytään kuvaamaan oppimistulosten arvioinnin kannalta keskeisiä näkökohtia. 
Itsearvioinnin tulokset raportoidaan luvussa 9. 

Alkuvuodesta 2016 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa niiden oppimistu-
loksia ja itsearvioinnin tuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin.
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4 
 Arvioinnin luotettavuus

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin ao. tutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin. 
Arviointiaineistona olivat ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuudessa saamat ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanat, joista opettaja ja työelämän edustaja ovat päättäneet joko yhdessä tai erik-
seen. Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arviointiin liittyy kuitenkin aina arvioijasta riippuvaa 
tulkinnallisuutta ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niissä prosesseissa, joissa 
tulkinnat ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Tämän vuoksi arvioinnissa koottiin ammat-
tiosaamisen näyttöihin liittyviä prosessitietoja, joita hyödynnetään luotettavuuden arvioinnissa.

Oppimistulosten arviointi edellyttää muun muassa arvioijasta, arvioinnin kohteena olevasta toi-
mintakokonaisuudesta ja toimintaympäristön vaatimuksista johtuvien arviointiin vaikuttavien 
tekijöiden tunnistamista. Arvioijasta johtuvia eroja analysoitiin vertaamalla arviointikeskusteluun 
osallistuneiden henkilöiden sekä näyttöpaikan yhteyksiä arvosanoihin. Arvioinnissa analysoitiin 
myös näyttöjen kuvaukset ja siten näyttöjen sisällön osuvuus ja niiden vastaavuus ammattitaito-
vaatimuksiin. 

Arvioinnissa selvitettiin erilaisten prosessien laatua kuvaavien määrällisten tunnuslukujen  
yhteyksiä opiskelijoiden saamiin arvosanoihin eli oppimistuloksiin. Tällaisia tunnuslukuja olivat 
esimerkiksi opettajien pätevyys ja täydennyskoulutus, työpaikkaohjaajien koulutus, opetustuntien 
ja työssäoppimisen määrä sekä ammattiosaamisen näyttöjen organisointi.  

Arvioinnin luotettavuutta pyrittiin parantamaan kutsumalla arviointiryhmään kokeneita alan 
opettajia. Asiantuntijoina toimivat opettajat analysoivat rinnakkaismenetelmän avulla sekä  
ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt että näyttösuunnitelmat.

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuuteen voi vaikuttaa myös se, miten koulutuksen järjestäjät 
kirjaavat näyttöjen arvosanat ja miten ne kootaan tietojärjestelmistä ja lähetetään Kansalliseen 
koulutuksen arviointikeskukseen. Jos tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä, voi luotettavuus 
heikentyä. Luotettavuutta pyrittiin edistämään pyytämällä koulutuksen järjestäjää nimeämään 
oppimistulosten arvioinnin yhdyshenkilö, joka vastasi järjestäjäkohtaisen tiedon tuottamisesta ja 
sen toimittamisesta Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen. Yhdyshenkilöille järjestettiin 
perehdytystilaisuus oppimistulosten arvioinnista ja tiedon kokoamiseen ja tallentamiseen laadit-
tiin ohjeet ja lomakkeet. 

Tulosten vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta on tarkasteltu luvussa 11.
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5 
 Oppimistulokset

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

5.1 Ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Autoalan perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 6 625 am-
mattiosaamisen näyttöä 41:ssä eri tutkinnon osassa (taulukko 2). Eniten näyttöjä (61 % kaikista 
näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: auton tai moottoripyörän huoltaminen, auton korjaa-
minen, sähkövarusteiden mittaus ja korjaus sekä moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus.

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

Tutkinnon osa Laajuus ov n %
Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 1 130 17,1
Auton korjaaminen 30 1 088 16,4
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 940 14,2
Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 908 13,7
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 350 5,3
Auton turvavarustetyöt 10 211 3,2
Auton korin sähkövarustetyöt 10 207 3,1
Huolto- ja korjaustyöt 20 173 2,6
Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 157 2,4
Pintavauriotyöt 20 147 2,2
Maalauksen esikäsittelytyöt 10 137 2,1
Rengastyöt 10 134 2,0
Auton lisävarustetyöt 10 129 1,9
Mittaus- ja korivauriotyöt 20 116 1,8
Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 88 1,3
Autokorintyöt 10 88 1,3
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 78 1,2
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 60 0,9
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Tutkinnon osa Laajuus ov n %
Pienkoneiden korjaaminen 30 52 0,8
Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 10 52 0,8
Pohjustustyöt 20 48 0,7
Ruiskumaalaustyöt 20 48 0,7
Kuviomaalaustyöt 10 42 0,6
Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus 20 42 0,6
Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 40 0,6
Varaosatyö ja varaston hallinta 10 35 0,5
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 10 30 0,5
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen   2 19 0,3
Varastonhallinta 20 12 0,2
Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 10 0,2
Moottoripyörien huolto ja korjaus 20 9 0,1
Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon 10 9 0,1
Rengas- ja vannemyynti 10 6 0,1
Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus 20 5 0,1
Myynti ja tuotetuntemus 30 4 0,1
Markkinointi ja asiakaspalvelu 20 4 0,1
Osto- ja hankintatoiminta 10 4 0,1
Ajoneuvomyyntityö 10 4 0,1
Varaosavaraston hoitaminen 10 4 0,1
Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö 10 3 0,0
Yrittäjyys     10 2 0,0
Yhteensä 6 625 100,0

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

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen määrä

Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä n % opiskelijoista
1-3 näyttöä 420 26
4-6 näyttöä 1 152 72
Vähintään 7 näyttöä 29 2
Yhteensä 1 601 100
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5.2 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Yli puolet (54 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi hyvän, 37 prosenttia kiitet-
tävän ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 2). Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla 
oli hyvä, jonka osuus vaihteli arviointikohteittain 53 prosentista 58 prosenttiin. Opiskelijat saivat 
eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Työprosessin sekä työmene-
telmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa kiitettävien arvosanojen osuus oli 36 prosenttia. 

Tyydyttäviä arvosanoja opiskelijat saivat eniten työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Tyydyt-
tävien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteen mukaan 8 ja 12 prosentin välillä. Myös koko 
tutkinnon osan näytön lopullinen arvosana oli useimmiten hyvä (54 %).
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KUVIO 2. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain sekä  
tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma

Tunnuslukujen4 tarkastelu osoittaa, että yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla on hyvä. 
Keskiarvot eri osaamisalueilla ovat lähes samat, joko 2,3 tai 2,2 (taulukko 4). Keskihajonnat ovat 
melko pienet, mikä kertoo siitä, että arvosanat ovat keskittyneet keskiarvon ympärille. Puuttu-
vien arvosanojen määrä vaihteli arviointikohteittain 453:sta 482:een ollen yleisintä elinikäisen 
oppimisen avaintaidoissa. 

4   Keskiarvo = lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä; mediaani = suuruusjärjestykseen asetetuista muuttujan arvoista 
(arvosana) keskimmäinen; moodi = yleisin arvosana; keskihajonta = havaintoarvojen (arvosanojen) poikkeama keskiarvosta.
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TAULUKKO4. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen tunnusluvut arviointikohteittain

Työprosessin 
hallinta

Työ- 
menetelmien, 
-välineiden ja  
materiaalin  

hallinta

Työn  
perustana 

olevan tiedon 
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot

Tutkinnon 
osan näytön 

arvosana

n 6 172 6 169 6 171 6 143 6 613
Keskiarvo 2,26 2,27 2,17 2,30 2,29
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 2 2 2 2 2
Keskihajonta 0,622 0,616 0,625 0,618 0,611
Puuttuvia tietoja 453 456 454 482 12

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

Auton tai moottoripyörän huoltaminen (n = 1 130) (30 ov)
Auton korjaaminen (n = 1 088) (30 ov)
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (n = 940) (10 ov)
Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus (n = 908) (10 ov)

Liitteessä 3 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut.

Auton tai moottoripyörän huoltaminen (30 ov)

Enemmistö (93 %) opiskelijoista sai auton tai moottoripyörän huoltaminen -tutkinnon osassa 
näytön arvosanaksi vähintään hyvän (kuvio 3). Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli 
hyvä, ja sen osuus vaihteli osaamisalueittain 53 prosentista 60 prosenttiin. Kiitettäviä arvosanoja 
opiskelijat saivat eniten työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Kiitettävien 
arvosanojen määrä vaihteli 29 ja 38 prosentin välillä. Vastaavasti tyydyttävien arvosanojen osuus 
vaihteli 7 prosentista 12 prosenttiin, ja yleisimmin näitä arvosanoja oli työn perustana olevan 
tiedon hallinnassa. 
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KUVIO 3. Auton tai moottoripyörän huoltaminen (30 ov) -tutkinnon osan arvosanajakaumat 
(%) arviointikohteittain

Auton korjaaminen (30 ov)

Yli puolet (53 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi hyvän (kuvio 4). Kiitettävään 
arvosanaan ylsi 40 prosenttia opiskelijoista ja vastaavasti tyydyttävän arvosanan sai 7 prosenttia. 
Osaamisalueittain tarkasteltuna kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat lähes yhtä paljon sekä 
elinikäisen oppimisen avaintaidoista että työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta. 
Tyydyttävien arvosanojen osuus oli kaikilla osaamisalueilla enintään 10 prosenttia.

7

8

10

9

7

53

52

58

52

56

40

40

32

39

37

0 20 40 60 80 100

Tutkinnon osan näytön arvosana
(n = 1 078)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
(n = 1 008)

Työn perustana olevan tiedon hallinta
(n = 1 012)

Työmenetelmien, -välineiden ja
 materiaalin hallinta

(n = 1 012)

Työprosessin hallinta
(n = 1 013)

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

KUVIO 4. Auton korjaaminen (30 ov) -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi- 
kohteittain
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Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (10 ov)

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus -tutkinnon osassa opiskelijat saivat tyydyttäviä arvosanoja 
enemmän kuin muissa tutkinnon osissa (kuvio 5). Tyydyttävien arvosanojen osuus vaihteli 
arviointikohteittain 11 prosentista 18 prosenttiin, ollen yleisintä työn perustana olevan tiedon ja 
työprosessin hallinnassa. Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä ja sen osuus vaihteli 
53 ja 58 prosentin välillä. Lukuun ottamatta työn perustana olevan tiedon hallintaa, kiitettävien 
arvosanojen osuus oli reilu kolmannes kaikista arvosanoista. 
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KUVIO 5. Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (10 ov) -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) 
arviointikohteittain

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus (10 ov)

Yleisin arvosana tässä tutkinnon osassa oli hyvä, jonka osuus kaikista arvosanoista oli yli puolet 
kaikilla osaamisalueilla (kuvio 6). Kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli 38 ja 40 prosentin välillä. 
Kiitettävä arvosana oli yleisin elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Tyydyttävien arvosanojen määrä 
vaihteli osaamisalueittain 8 prosentista 12 prosenttiin. Eniten tyydyttäviä arvosanoja opiskelijat 
saivat tässäkin tutkinnon osassa työn perustana olevan tiedon hallinnasta.
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KUVIO 6. Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus (10 ov) -tutkinnon osan arvosana-
jakaumat (%) arviointikohteittain
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5.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoissa

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

Koulutuksen järjestäjät asetettiin kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen keskiar-
vojen mukaiseen järjestykseen ja sen pohjalta ryhmiin (kuvio 7). Koulutuksen järjestäjien näyttöjen 
arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 1,91 ja 2,70 välillä, joten ääripäiden ero oli 0,79 arvosanaa. Neljän 
(4/42) koulutuksen järjestäjän arvosanojen keskiarvot jäivät alle kahden ja samoin neljän järjestä-
jän keskiarvot olivat vähintään 2,5. Heikoimpaan neljännekseen (ryhmä 1) kuuluvien järjestäjien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,03, keskitasoisten (ryhmät 2 ja 3) järjestäjien 2,21 ja 2,35 sekä 
parhaimpaan neljännekseen (ryhmä 4) kuuluvien järjestäjien 2,51. Heikoimpaan ja parhaimpaan 
neljännekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli noin puoli (0,48) arvosanaa5. 
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 Koulutuksen järjestäjä

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

Kuviossa 8 koulutuksen järjestäjät on asetettu auton tai moottoripyörän huoltaminen-, auton 
korjaaminen-, sähkövarusteiden mittaus ja korjaus- sekä moottorin ja voimansiirron huolto ja 
korjaus  tutkinnon osien näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen.

5  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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Auton tai moottoripyörän huoltaminen -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 37) arvo-
sanojen keskiarvot vaihtelivat 1,89:n ja 2,81:n välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien välinen 
ero oli lähes yksi arvosana.

Auton korjaaminen -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvot vaihtelivat koulutuksen 
järjestäjittäin (n = 39) 1,81:n ja 2,79:n välillä, joten parhaan ja heikoimman järjestäjän välinen ero 
oli lähes yhden arvosanan. 

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus -tutkinnon osassa heikoimman koulutuksen järjestäjän näyt-
töjen keskiarvo oli 1,64 ja paras 2,72, joten ero näiden järjestäjien välillä oli yli yhden arvosanan. 
Seitsemän järjestäjän (7/37) arvosanojen keskiarvot jäivät alle 2:n ja kolmen järjestäjän keskiarvot 
olivat vähintään 2,5. 

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus -tutkinnon osassa koulutuksen järjestäjien (n = 
37) arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 1,8:n ja 3,0:n välillä, joten ääripäitä edustavien järjestäjien 
välinen ero oli reilun arvosanan.
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KUVIO 8. Koulutuksen järjestäjät näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaisessa  
järjestyksessä tutkinnon osittain
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5.4 Arvosanat sukupuolen, opetuskielen ja 
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Tämä luku sisältää näyttöjen arvosanojen keskiarvojen vertailut sukupuolen, opetuskielen ja 
koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Vertailussa ovat mukana kaikki kolmen vuoden aikana 
suoritetut tutkinnon osien näytöt. 

Arvosanat sukupuolen mukaan

Valtaosa (89 %) autoalan näytöistä oli miesten suorittamia ja reilu kymmenes (11 %) naisten. 
Miehet saivat keskimäärin naisia parempia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla6 (kuvio 9). Osaa-
misalueittain tarkasteltuna suurimmat erot miesten hyväksi ilmenevät erityisesti työprosessin 
sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Pienin ero arvosanoissa oli elinikäi-
sen oppimisen avaintaidoissa. Kaiken kaikkiaan miesten arvosanat olivat keskimäärin noin kaksi 
kymmenystä parempia kuin naisten. 
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Työn
perustana
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tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

 Mies (n = 5 905) 2,29 2,29 2,19 2,32 2,31
 Nainen (n = 708) 2,04 2,09 2,01 2,21 2,11
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KUVIO 9. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osan näytön arvosanan keskiarvo sukupuolen mukaan

6  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
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Kuviossa 10 on esitetty näyttöjen arvosanajakaumat arviointikohteittain sukupuolen mukaan. 
Yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla on molemmilla sukupuolilla hyvä. Naiset saivat tyydyt-
täviä arvosanoja enemmän ja kiitettäviä vähemmän kuin miehet. Kiitettävän arvosanan tutkinnon 
osan arvosanaksi sai 39 prosenttia miehistä ja 24 prosenttia naisista sekä tyydyttävän arvosanan 
8 prosenttia miehistä ja 13 prosenttia naisista.
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KUVIO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain sekä 
tutkinnon osan näytön arvosanajakauma sukupuolen mukaan
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Arvosanat opetuskielen mukaan

Suomenkieliset opiskelijat suorittivat 97 prosenttia ja ruotsinkieliset 3 prosenttia ammattiosaa-
misen näytöistä. Ruotsinkieliset opiskelijat saivat suomenkielisiä opiskelijoita hieman parempia 
arvosanoja kaikilla osaamisalueilla (kuvio 11). Suurimmat erot ruotsinkielisten hyväksi ilmenivät 
työprosessin hallinnassa ja tutkinnon osan näytön arvosanoissa7.

Työprosessin
hallinta

Työmene-
telmien,

-välineiden ja
materiaalin

hallinta

Työn
perustana

olevan tiedon
hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

 Suomi (n = 6 436) 2,26 2,27 2,17 2,30 2,29
 Ruotsi (n = 189) 2,40 2,33 2,25 2,35 2,39
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KUVIO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvot sekä tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvot opetuskielen mukaan

Arvosanat koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan

Koulutuksen järjestäjien alueelliseen sijaintiin perustuva tulosten vertailu tehtiin AVI-alueiden 
mukaan. Koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Suomessa 14, Länsi- ja Sisä-Suomessa 11, Itä-Suomessa 
6, Lapissa 2, Pohjois-Suomessa 4 ja Lounais-Suomessa 5. 

Arvosanojen välillä oli eroja sijainnin mukaan (kuvio 12). Lapin ja Lounais-Suomen alueella 
toimivien järjestäjien arvosanat olivat keskimäärin muita heikompia kaikilla osaamisalueilla ja 
myös tutkinnon osan arvosanoissa8. Parhaimpia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla saatiin Itä- ja 
Etelä-Suomen alueella toimivissa yksiköissä. Suurimmat erot arvosanoissa näiden ääripäiden välillä 
ilmenivät erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ja työprosessin hallinnassa ja pienimmät 
erot työn perustana olevan tiedon hallinnassa.

7  Tilastollisesti merkitsevä ero. 
8  Tilastollisesti merkitsevä ero 
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Työmenetel-
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avaintaidot

hallinta

Tutkinnon osan
näytön

Lappi
  (n = 117) 2,04 2,11 2,05 2,07 2,07

  Pohjois-Suomi
(n = 728) 2,27 2,32 2,21 2,26 2,30

  Länsi- ja Sisä-Suomi
(n = 1 690) 2,19 2,22 2,10 2,24 2,23

  Itä-Suomi
  (n = 961) 2,36 2,33 2,24 2,41 2,38

  Lounais-Suomi
(n = 860) 2,13 2,16 2,06 2,16 2,15

  Etelä-Suomi
 (n = 2 257) 2,32 2,31 2,22 2,39 2,35

KUVIO 12. Ammattiosaamisen näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon 
osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan
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5.5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointitavat

Tässä luvussa kuvataan autoalan ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat, integrointi työssä-
oppimiseen sekä näyttöjen arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet kolmen lukuvuo-
den ajalta. Näytön suorituspaikkoja tarkastellaan myös koulutuksen järjestäjittäin ja koulutuk-
sen järjestäjän sijainnin mukaan. Lisäksi arvosanoja vertaillaan myös näyttöjen toteuttamis- ja  
arviointikäytäntöjen mukaan. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka ja  
suorittaminen työssäoppimisen aikana 

Yli puolet (51 %) autoalan näytöistä suoritettiin työpaikalla ja noin 46 prosenttia oppilaitoksessa 
(kuvio 13). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista näytöistä. 
Hieman vajaa puolet (49 %) näytöistä suoritettiin työssäoppimisen yhteydessä. Liitteeseen neljä 
on koottu näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain.
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  Oppilaitos
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  Työpaikka ja
  oppilaitos
  (n = 178)

KUVIO 13. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka

Taulukossa 5 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen määrää koulutuksen jär-
jestäjittäin. Työpaikkanäyttöjen määrässä oli eroja järjestäjien välillä. Kuudella järjestäjällä (14 %) 
työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli yli 75 prosenttia. Kolmanneksella järjestäjistä 50–75 
prosenttia näytöistä toteutettiin työpaikalla. Vajaalla kolmanneksella työpaikkanäyttöjen osuus oli 
30–49 prosenttia. Noin neljänneksellä järjestäjistä työpaikkanäyttöjen osuus jäi alle 30 prosentin. 
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TAULUKKO 5. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin

Työpaikkanäyttöjen osuus suoritetuista 
näytöistä

n  
(järjestäjien määrä)

%  
järjestäjistä

Yli 75 % 6 14
50–75 % 14 33
30–49 % 12 29
Alle 30 % 10 24
Yhteensä 42 100

Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka koulutuksen 
järjestäjän sijainnin mukaan

Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli eroja järjestäjän sijainnin mukaan (kuvio 14). 
Työpaikalla suoritettuja näyttöjä oli eniten Etelä- ja Itä-Suomen alueella toimivilla järjestäjillä, 
joilla työpaikkanäyttöjen osuus oli vähintään puolet kaikista näytöistä. Eniten oppilaitosnäyttöjä 
oli Lapin alueella toimivilla järjestäjillä, joilla oppilaitosnäyttöjen osuus oli 93 prosenttia kaikista 
näytöistä. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen alueella sijaitsevilla järjestäjillä yli 
puolet näytöistä oli oppilaitosnäyttöjä. Pohjois-Suomen alueella toimivilla järjestäjillä oli lähes 
yhtä paljon sekä oppilaitos- että työpaikkanäyttöjä. 

64

46

50

42

47

7

35

51

49

53

46

93

1

2

1

5

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Etelä-Suomi
(n = 2 257)

Lounais-Suomi
(n = 842)

Itä-Suomi
(n = 964)

Länsi- ja Sisä-Suomi
(n = 1 678)

Pohjois-Suomi
(n = 728)

Lappi
(n = 116)

  Työpaikka ja oppilaitos   Oppilaitos   Työpaikka

KUVIO 14. Näyttöpaikkojen jakautuminen prosentteina koulutuksen järjestäjän sijainnin 
mukaan
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Ammattiosaamisen näytön arviointi

Vajaa puolet (47 %) näytöistä arvioitiin yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa 
(kuvio 15). Lähes yhtä usein näyttö arvioitiin yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa. Opiskelijan 
ja työelämän edustajan yhdessä arvioimia näyttöjä oli noin 6 prosenttia kaikista näytöistä. Noin 
1 prosenttia (75/6 246) näytöistä arvioitiin ilman opiskelijaa. Liitteeseen viisi on koottu näyttöjen 
arviointiin osallistuneet tutkinnon osittain. 
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  Opettaja ja työelämän
  edustaja (n = 65)

  Arviointikeskustelua ei pidetty
  (n = 10)

KUVIO 15. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet 

Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (69 %) näyttöjen arvosanoista (taulukko 6). Opettaja 
ja työelämän edustaja päättivät yhdessä reilusta neljänneksestä näyttöjen arvosanoista. Näytöistä  
4 prosenttia oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin. Liitteeseen 6 on 
koottu näyttöjen arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain. 

TAULUKKO 6. Näytön arvosanasta päättäneet

n %
Opettaja 4 326 69
Työelämän edustaja 276 4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 665 27
Yhteensä 6 267 100
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Taulukossa 7 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Useimmiten 
työpaikalla toteutetut näytöt arvioitiin yhdessä opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa 
(82 %). Noin joka kymmenes työpaikkanäyttö arvioitiin yhdessä opiskelijan ja työelämän edustajan 
kanssa. Sen sijaan valtaosa (91 %) oppilaitosnäytöistä oli opettajan ja opiskelijan yhdessä arvioimia. 

Työelämä oli mukana arvioimassa noin joka kymmenennessä oppilaitosnäytössä. Työpaikan ja 
oppilaitoksen yhteisnäytöt arvioitiin useimmiten kolmen osapuolen kanssa yhdessä (71 %).

TAULUKKO 7. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan

Näyttöpaikka Arviointiin osallistuneet n %
Työpaikka Opiskelija ja opettaja 167 5

Opiskelija ja työelämän edustaja 349 11
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 640 82
Opettaja ja työelämän edustaja 41 1
Arviointikeskustelua ei pidetty 5 0
Yhteensä 3 202 100

Oppilaitos Opiskelija ja opettaja 2 666 91
Opiskelija ja työelämän edustaja 37 1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 196 7
Opettaja ja työelämän edustaja 24 1
Arviointikeskustelua ei pidetty 5 0
Yhteensä 2 928 100

Työpaikka ja oppilaitos Opiskelija ja opettaja 30 28
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 77 71
Yhteensä 109 100
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Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä luvussa tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arviointi-
käytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin. Kuviot 16 ja 17 sisältävät kaikki kolmen lukuvuoden 
aikana suoritetut tutkinnon osat. 

Opiskelijoiden näyttöjen arvosanat vaihtelevat paljon sen mukaan, kuka tai ketkä näytön arviointiin 
ovat osallistuneet (kuvio 16). Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa takasi opiskelijalle 
parhaimmat arvosanat. Erityisen hyviä arvosanat olivat keskimäärin silloin, kun näyttö arvioitiin 
yhdessä joko opiskelijan ja työelämän edustajan tai opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan 
kanssa. Sen sijaan selvästi heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat silloin, kun näytön arviointiin 
osallistuivat opettaja ja opiskelija tai arviointikeskustelua ei pidetty. Arvioijien väliset erot ilmenivät 
erityisesti työprosessin sekä työmenetelmien, -välineiden, ja materiaalin hallinnan arvosanoissa. 
Pienimmät erot arvioijien välillä olivat puolestaan elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvosanoissa.

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Työprosessin
hallinta

Työmenetelmien,
 -välineiden ja

materiaalin hallinta

Työn perustana
olevan tiedon

hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon osan
näytön arvosana

Opiskelija ja opettaja (n = 2 861)
Opiskelija ja työelämän edustaja (n = 389)
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja (n = 2 911)
Opettaja ja työelämän edustaja (n = 65)
Arviointikeskustelua ei pidetty (n = 10)

A
r
v
o
s
a
n
a
t

KUVIO 16. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina
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Näyttöjen arvosanat erosivat myös näytön suorituspaikan mukaan (kuvio 17). Työpaikalla toteu-
tettavien näyttöjen arvosanat olivat selvästi oppilaitosnäyttöjä paremmat kaikilla osaamisalueil- 
la9. Ero arvosanoissa oli keskimäärin noin kolme kymmenystä (0,3 arvosanaa) työpaikkanäyttöjen 
hyväksi. 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Työprosessin
hallinta

Työmenetelmien,
-välineiden ja

materiaalin hallinta

Työn perustana
olevan tiedon

hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon osan
näytön arvosana

Työpaikka
(n = 3 374)

Oppilaitos
(n = 3 026)

Työpaikka ja oppilaitos
(n = 175)

A
r
v
o
s
a
n
a
t

KUVIO 17. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan

9  Tilastollisesti merkitsevä ero.
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6 
 Erityisopiskelijoiden 

 oppimistulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan erityisopiskelijoiden suorittamia ammattiosaamisen näyttöjä sekä 
niiden arvosanoja ja toteutustapoja. 

Erityisopiskelijoista 95 prosentille oli laadittu HOJKS ja 3 prosentilta se puuttui. Erityisopiskelijoiden 
näytöistä 2 prosenttia oli sellaisia, joista ei osattu sanoa, onko HOJKSia laadittu. Erityisopiskelijoista 
suurin osa (90 %) oli miehiä ja 10 prosenttia naisia. Suurin osa (76 %) erityisopiskelijoista opiskeli 
tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelijoista 13 prosenttia opiskeli 
erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa ja 11 prosenttia erityisoppilaitoksessa. 

Ammattiosaamisen näyttöjen määrät

Erityisopiskelijoiden näyttöjen oppimistulostietoja toimitti 36 koulutuksen järjestäjää, joista yh-
den opetuskieli oli ruotsi. Erityisopiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 1 151 
ammattiosaamisen näyttöä 36:ssa eri tutkinnon osassa (taulukko 8).

Eniten näyttöjä (58 % kaikista näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: auton tai moottoripyörän 
huoltaminen, auton korjaaminen, moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus sekä sähkövarus-
teiden mittaus ja korjaus. 
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TAULUKKO 8. Erityisopiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä 
tutkinnon osittain 

Tutkinnon osa Laajuus ov n %
Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 210 18,2
Auton korjaaminen 30 187 16,2
Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 136 11,8
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 134 11,6
Rengastyöt 10 55 4,8
Auton turvavarustetyöt 10 46 4,0
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 39 3,4
Huolto- ja korjaustyöt 20 31 2,7
Auton lisävarustetyöt 10 30 2,6
Pintavauriotyöt 20 26 2,3
Maalauksen esikäsittelytyöt 10 23 2,0
Varaosatyö ja varaston hallinta 10 23 2,0
Mittaus- ja korivauriotyöt 20 22 1,9
Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista  10 22 1,9
Auton korin sähkövarustetyöt 10 21 1,8
Pohjustustyöt 20 16 1,4
Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 16 1,4
Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 15 1,3
Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 10 15 1,3
Ruiskumaalaustyöt 20 13 1,1
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 10 12 1,0
Pienkoneiden korjaaminen 30 10 0,9
Kuviomaalaustyöt 10 8 0,7
Autokorintyöt 10 7 0,6
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 7 0,6
Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus 20 6 0,5
Varastonhallinta 20 4 0,3
Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 4 0,3
Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus 20 3 0,3
Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 2 0,2
Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 2 0,2
Rengas- ja vannemyynti 10 2 0,2
Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö 10 1 0,1
Moottoripyörien huolto ja korjaus 20 1 0,1
Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon 10 1 0,1
Varaosavaraston hoitaminen 10 1 0,1
Yhteensä  1 151 100,0
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Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat

Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvosanoja tarkastellaan erikseen mukautettujen tavoitteiden ja 
ei-mukautettujen tavoitteiden suhteen. 

Näytöistä suurin osa (96 %) suoritettiin ilman mukautuksia. Mukautetuin tavoittein suoritettiin 
4 prosenttia näytöistä. Mukautustieto puuttui 130 näytöstä. 

Kuviossa 18 on kuvattu arvosanojen jakaumat ei-mukautetuin tavoittein suoritetuissa näytöissä. 
Erityisopiskelijoista 61 prosenttia sai näytön arvosanaksi hyvän, reilu viidennes kiitettävän ja 
17 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 18). Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli 
hyvä, jonka osuus vaihteli arviointikohteittain 54 prosentista 62 prosenttiin. Opiskelijat saivat 
eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoissa sekä työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalin hallinnassa, ja niissä kiitettävien arvosanojen osuus oli reilu viidennes. 

Erityisopiskelijat saivat tyydyttäviä arvosanoja eniten työprosessin sekä työn perustana olevan 
tiedon hallinnasta, joissa tyydyttävien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli noin neljän-
nes. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa tyydyttävien arvosanojen osuus oli 
18  prosenttia.

17

15

25

18

26

61

62

58

60

54

22

23

18

22

20

0 20 40 60 80 100

Tutkinnon osan näytön arvosanat
(n =  965)

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
(n = 922)

Työn perustana olevan tiedon hallinta
(n =  925)

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

(n =  925)

Työprosessin hallinta
(n =  941)

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

KUVIO 18. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) 
arviointikohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma ei- 
mukautetuissa näytöissä

Mukautetuin tavoittein suoritettujen näyttöjen yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä, 
ja sen osuus vaihteli 40 ja 58 prosentin välillä (kuvio 19). Yhtä osaamisaluetta lukuun ottamat-
ta seuraavaksi yleisin arvosana oli tyydyttävä, jonka osuus enimmillään oli 35 prosenttia työn  
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perustana olevan tiedon hallinnassa. Työprosessin hallinnan ja elinikäisen oppimisen avaintaidoissa 
tyydyttävien arvosanojen osuus oli noin kolmannes.

Tutkinnon osan näytön arvosanaksi sai hyvän 48 prosenttia erityisopiskelijoista, reilu kymmenes 
kiitettävän ja 40 prosenttia tyydyttävän. 
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KUVIO 19. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma mukautetuissa näytöissä

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden näytön arvioinnissa oli käytetty lähes aina (95 %) numeerista arviointia. 
Näytöistä 4 prosenttia arvioitiin sekä sanallisena että numeerisena. Kaksi näyttöä arvioitiin pel-
kästään sanallisena.
 

Yli puolet (54 %) erityisopiskelijoiden näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja 43 prosenttia työpai-
kalla (kuvio 20). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista näytöistä.
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KUVIO 20. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytön suorituspaikka

Useimmiten erityisopiskelijan näytön arviointiin osallistuivat opettaja ja opiskelija (kuvio 21). 
Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan yhteisarviointi toteutui 45 prosentissa näytöistä. 
Näytöistä 4 prosenttia arvioitiin yhdessä opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa. 

Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (72 %) näyttöjen arvosanoista. Opettaja ja työelämän 
edustaja päättivät yhdessä vajaasta neljänneksestä näyttöjen arvosanoista. Näytöistä 6 prosenttia 
oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin. 
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KUVIO 21. Erityisopiskelijoiden näytön arviointikeskusteluun osallistuneet ja arvosanasta 
päättäneet
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Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, millaisilla tukitoimilla ja järjestelyillä erityisopiskelijoiden 
näyttöjen toteuttamista on tuettu. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät järjestäjän mainitsemat 
tukitoimet.

Ennen näyttöä oli järjestetty muun muassa seuraavia toimia:

 ▪  Työssäoppimispaikan valinnassa otettu huomioon opiskelijan erityistarpeet
 ▪  Annettu henkilökohtaista ohjausta työ ja teoriaopinnoissa 
 ▪  Tehostettu ohjausta työssäoppimisen aikana
 ▪  Lisätty ohjausta ennen näyttöä
 ▪  Harjoiteltu paljon etukäteen
 ▪  Annettu ennalta valmentavaa koulutusta.

Näytön aikana oli järjestetty muun muassa seuraavia toimia:

 ▪  Opettaja ja ohjaaja auttavat tarvittaessa
 ▪  Opettaja /työpaikkaohjaaja ovat paikalla ja mukana koko näytön ajan
 ▪  Annettu neuvoja suullisesti
 ▪  Annettu lisäaikaa näytön suorittamiseen.

Erityisopetuksen syy

Erityisopetuksen syytä selvitettiin Tilastokeskuksen luokittelun pohjalta (taulukko 9).
Syy mainittiin 1 071 ammattiosaamisen näytön kohdalla. Yleisimpänä erityisopetuksen syynä 
olivat kielelliset 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 (vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä 
vaikeuksia) 436 40,7

Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 265 24,7
Muu syy, edellyttää erityisopetusta 184 17,2
Lievä kehityksen viivästyminen 55 5,1
Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 48 4,5
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 32 3,0
Fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä) 28 2,6
Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 13 1,2
Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 5 ,5
Kuulovamma 5 ,5
Yhteensä 1 071 100,0
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7 
 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 autoalan perustutkinnon asiantuntijaopettajaa analysoi tulok-
set rinnakkaisarviointina. Taulukon 10 tulokset perustuvat opettajien toisistaan riippumattoman 
arvioinnin keskiarvoon. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kuvauksia oli yhteensä 7 657, ja ne sisälsivät erityisopiskelijoiden 
näytön kuvaukset. Arvioinnin mukaan noin 60 prosenttia näytöistä alitti tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimukset eli eivät olleet riittävän kattavia ammattitaitovaatimuksiin nähden. 
Näytöistä noin 40 prosenttia arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia 
ja neljän näytön arvioitiin olevan liian vaikeita suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. 

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

Arviointi n %
1–1,5 = helppo, alittaa ammattitaitovaatimukset 4 575 59,8
2–2,5 = sopiva, vastaa ammattitaitovaatimuksia 3 078 40,2
3 = vaikea, ylittää ammattitaitovaatimukset 4 0,1
Yhteensä 7 657 100

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

”Opel Astra 1.6i-16 jakopään huolto-osien, vesipumpun ja apulaitehihnajärjestelmän huolto-
osien vaihto” (Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov)
”Auton pesu ja vahaus” (Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov)
”Vesipumpun vaihto” (Auton korjaaminen 30 ov)
”Henkilöauton vetoakselien suojakumien vaihto” (Auton korjaaminen 30 ov)
”Etupyörän laakerin vaihto” (Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 ov)
”Ruohonleikkurin leikkuupöydän huolto” (Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen 
huolto ja korjaus 20 ov)
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Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Määräaikaishuollon suorittaminen, sisältäen moottorin jakopään huolto-osien vaihdon ja 
jarrujen huolto-osien uusinnan tai vastaavan tasoiset työt sekä huolto-ohjeiden käyttö ja asia-
kaspalvelu” (Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov)
”Volkswagen Golf 1,9 TDI muuttuvasiipisen (VNT) ahtimen huolto, sisältäen ahtimen irroituksen, 
asennuksen ja siipien puhdistuksen sekä diagnoosin Boschin testerillä. MB 190 katsastustarkis-
tus, jarrujen korjaus sisältäen jarrulevyjen uusinnan, palat sekä käsijarrukengät ja takapyörän 
laakerin vaihto” (Auton korjaaminen 30 ov)
”Auton vikamuistien lukeminen ja diagnostointi, auton testilaitteiden käyttö ja tulosten tulkinta, 
kytkimen vaihto, pyöränlaakerin vaihto, vesipumpun ja jakopään vaihto, polttoainejärjestelmän 
mittaus, moottorin öljyvuodon korjaus” (Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 ov)
”Opel Vectra nokka-akselin anturin vaihto ja anturin johdon liittimien uusiminen” (Sähköva-
rusteiden mittaus ja korjaus 10 ov)
”Henkilöauton takalokasuojan häivytysmaalaus” (Ruiskumaalaustyöt 20 ov)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin ylittävän tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

”Citroen, laaja määräaikaishuolto, sisältää jakopään huollon sekä kansityön” (Auton tai 
moottoripyörän huoltaminen 30 ov)
”Yamaha DT 125 koneremontti” (Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov)
”ABS järjestelmän asennus perävaunuun” (Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 ov)

Arvioijien mukaan useat kuvaukset olivat niukkoja ja niiden pohjalta oli vaikea saada kuvaa näytön 
sisällöstä, ja siten sen kattavuudesta ja osuvuudesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. 
Usein oli käytetty suoraan tutkinnon osan nimeä tai suoraa tekstiä tutkinnon perusteista. Arvioi-
jien mukaan laadukkaat näyttösuunnitelmat takasivat usein myös laadukkaat näytön kuvaukset.
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8 
 Ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointi- 
suunnitelmat 

Tässä luvussa kuvataan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
laatua koskevat tulokset. Arvioinnissa oli käytettävissä 36 autoalan perustutkinnon koulutuksen 
järjestäjän toimielimen hyväksymät näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat. Tulokset 
perustuvat kahden asiantuntijaopettajan rinnakkaisarviointiin. Opettajat arvioivat suunnitelmat 
kolmiportaisella arviointivälineellä (liite 2). Tulokset kuvataan arviointikohteittain asiantuntija-
opettajien antamien arviointien keskiarvoina (taulukko 11).

TAULUKKO 11. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien  
arvioinnin tulokset

Arviointikohde 1 1,5 2 2,5 3 Ka. Keski-
hajonta n

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyttänyt sen toimi-
elimellä

12 6 1 3 13 1,99 ,895 35

Näyttösuunnitelma on laadittu tutkinnon osittain 1 35 2,99 ,083 36
Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain, kuka/ketkä 
näytön arvioivat 3 2 1 30 2,76 ,591 36

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain, missä 
näytöt toteutetaan 1 4 4 27 2,78 ,454 36

Näyttösuunnitelmassa on määritelty, miten näytöt annetaan (yksi/
useampi tutkinnon osa kerralla, osina) 1 1 2 12 20 2,68 ,465 36

Näyttösuunnitelmassa on määritelty, mikä painoarvo näytöllä on 
ko. tutkinnon osan arvioinnissa 30 1 1 4 1,26 ,649 36

Näyttösuunnitelma vastaa tutkinnon perusteita 2 4 30 2,89 ,270 36
Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen oppimisen avain-
taitojen osa-alueet 6 4 6 20 2,47 ,746 36

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammattitaitoa täydentävät 
tutkinnon osat 30 5 1 1,19 ,467 36

Näyttösuunnitelma on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa 31 1 4 1,26 ,671 36
Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen työelämälähtöisyyden 
toteutumisen 1 1 6 28 2,82 ,433 36

Asteikko: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin
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Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet parhaiten näyttösuunnitelmien laatimisessa tutkinnon 
osittain ja niiden vastaavuudessa tutkinnon perusteisiin. Lisäksi näyttösuunnitelmat mahdollis-
tavat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen, ja niissä on selkeästi määritelty, miten 
ja missä näyttö käytännössä toteutetaan ja ketkä näytön arvioivat. Koulutuksen järjestäjät ovat 
sisällyttäneet näyttösuunnitelmiinsa kohtuullisen hyvin myös elinikäisen oppimisen avaintaidot. 
Tässä oli kuitenkin suurta vaihtelua järjestäjien välillä: 20 järjestäjää (20/36) oli onnistunut sisäl-
lyttämään hyvin suunnitelmiinsa elinikäisen oppimisen avaintaidot kun taas kuudelta järjestäjältä 
ne puuttuivat kokonaan suunnitelmista. 

Vastaavasti heikoimmat osa-alueet liittyivät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (1.8.2015 
alkaen yhteiset tutkinnon osat) huomioon ottamiseen ammattiosaamisen näytöissä sekä näytön 
painoarvon määrittämiseen tutkinnon osan arvioinnissa. Valtaosa järjestäjistä (30/36) ei ole sisällyt-
tänyt lainkaan yhteisten tutkinnon osien sisältöjä näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin.
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9 
Ammattiosaamisen näyttöjen ja 

oppimistulosten laatu koulutuksen 
järjestäjän itsensä arvioimana

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnuslukujen ja  
arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin pedagogiseen toimintaan 
ja siihen kuuluvana erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja niiden arviointiin. 
Itsearviointiaineiston toimitti 44 koulutuksen järjestäjää. Tulokset kuvataan kuvioina ja taulukoina 
sekä sanallisina selosteina.

9.1  Pedagogisen toiminnan resurssit

Koulutuksen järjestäjät toimittivat autoalan koulutukseen liittyviä määrällisiä tietoja, jotka on 
kuvattu taulukossa 12.

TAULUKKO 12. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Arviointi n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 44 28,7 28 28 1,61 25 33

Työssäoppimisen määrä opinto- 
viikkoina 44 23,4 23 20 5,92 20 58

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 44 85,1 88 100 16,60 50 100

Ammattiopettajien osallistuminen työ-
elämäjaksoille viimeisen viiden vuoden 
aikana (%)

44 18,2 0 0 26,46 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien  
täydennyskoulutuspäivät viiden  
vuoden aikana keskimäärin

44 12,2 6 5 12,34 0 50

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus 
(%) 41 19,3 13 5 19,40 0 75
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Tunnusluvista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 29 tuntia, ja se vaihteli järjestäjittäin 25–33 
tunnin välillä.

 ▪  Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 23 opintoviikkoa ja enimmillään 58 opintoviikkoa. 
Koulutuksen järjestäjistä noin 39 prosenttia (17/44 järjestäjästä) järjesti työssäoppimista 
tutkintojen perusteissa määritetyn vähimmäismäärän (20 ov). Reilulla viidenneksellä 
(10/44) järjestäjistä työssäoppimista oli vähintään 25 ov.

 ▪  Autoalan opettajista 85 prosenttia oli pedagogisesti päteviä. Pedagogisesti pätevien opetta-
jien osuus oli vähimmillään 50 prosenttia ja enimmillään 100 prosenttia. Järjestäjistä noin 
43 prosentilla (19/44) kaikki opettajat olivat pedagogisesti päteviä. Reilulla viidenneksellä 
(9/44) järjestäjistä pätevien opettajien osuus jäi alle 70 % prosentin.

 ▪  Vajaa viidennes (18 %) ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisimmän 
viiden vuoden aikana. Osallistumisessa oli melko suuria eroja järjestäjien välillä. Yli puolet 
(52 %) järjestäjistä ilmoitti, ettei yksikään autoalan opettaja ollut osallistunut työelämäjak-
soille ko. ajanjaksona. Seitsemällä järjestäjällä (7/44) vähintään puolet ammattiopettajista 
oli osallistunut työelämäjaksoille ko. ajankohtana. 

 ▪  Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä 0 päivästä 
50 päivään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 12 
päivää viimeisimmän viiden vuoden aikana. Yleisin täydennyskoulutusmäärä oli 5 päivää 
yhtä opettajaa kohden ko. ajankohtana. Osallistumisessa oli isoja eroja järjestäjien välillä. 
Noin 41 prosentilla järjestäjistä täydennyskoulutuspäiviä kertyi enintään 5 päivää opettajaa 
kohden ja vajaalla viidenneksellä (18 %) täydennyskoulutuspäiviä kertyi vähintään 25 päivää 
viimeisimmän viiden vuoden aikana. 

 ▪  Noin viidennes (19 %) työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. Neljällä (4/41) koulutuksen 
järjestäjällä ei ollut lainkaan koulutettuja työpaikkaohjaajia. 39 prosentilla järjestäjistä kou-
lutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli enintään 10 prosenttia. Viidellä järjestäjällä 12 %) 
vähintään 50 prosenttia työpaikkaohjaajista oli koulutettuja.

Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen jaettiin 
neljään luokkaan (taulukko 13). Noin kolmannes järjestäjistä oli kohdentanut opettajille opiskelijoi-
den työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen 50–74 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä. Noin 
neljännes järjestäjistä oli kohdentanut ohjausta alle 25 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä, 
vajaa neljännes 25–49 prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä ja samoin vajaa neljännes yli 75 
prosenttia opiskelijaryhmän tuntimäärästä.
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TAULUKKO 13. Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
ohjaukseen

Opettajien rerurssi työssäoppisen ja ammatti- 
osaamisen näyttöjen ohjaukseen n %

Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 10 23,3
25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 10 23,3
50-74 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 13 30,2
Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä 10 23,3
Yhteensä 43 100

9.2 Vastaavuus ammattiosaamisen näyttöjen 
laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat myös autoalan perustutkinnon tavoitteiden mukaisten työssäop-
pimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen osaamisen arvioinnin 
toteutumista ammattiosaamisen näytöissä (kuvio 22). Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaik-
kojen saatavuus koettiin parempana kuin näyttöpaikkojen saatavuus. Työssäoppimispaikkojen 
saatavuus koettiin keskimäärin hyväksi (ka. 3,80) ja näyttöpaikkojen saatavuus kohtalaisen hyväksi 
(ka. 3,32). Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työelämän kanssa sekä laaja-alaisen 
osaamisen arviointi näytössä koettiin toteutuneen keskimäärin melko hyvin. Tavoite- ja kriteeri-
perusteisen arvioinnin toteutuminen näytöissä arvioitiin toteutuneen varsin hyvin.

3,64

3,30

3,25

3,32

3,80

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

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen
arviointi

Laaja-alaisen osaamisen arviointi
ammattiosaamisen näytössä

Ammattiosaamisen näyttöjen
suunnittelu, toteuttaminen ja

arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen
saatavuus

Koulutuksen tavoitteiden mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus

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

KUVIO 22. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso 
(keskiarvo). 
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Tutkinnon tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuudessa oli eroja järjestäjien 
välillä (taulukko 14). Selvä enemmistö järjestäjistä (73 %) arvioi tavoitteiden mukaisten työssäop-
pimispaikkojen saatavuuden vähintään hyväksi, reilu viidennes kohtalaiseksi ja noin 5 prosenttia 
heikoksi.

TAULUKKO 14. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus koulutuksen 
järjestäjien itsearvioimana

Asteikko 1–5 n 
(järjestäjien määrä)

%  
kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä/hyvä (4–5) 32 72,7
Kohtalainen (3) 10 22,7
Huono (1–2) 2 4,5
Yhteensä 44 100

Myös tutkinnon tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuudessa oli eroja järjestäjien  
välillä (taulukko 15). Noin 43 prosenttia järjestäjistä arvioi tavoitteiden mukaisten näyttöpaikko-
jen saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Samoin noin 43 prosenttia järjestäjistä arvioi 
näyttöpaikkojen saatavuuden kohtalaiseksi ja noin 14 prosenttia heikoksi.  

TAULUKKO 15. Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus koulutuksen järjestäjien 
itsearvioimana

Asteikko 1–5 n 
(järjestäjien määrä)

%  
kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä/hyvä (4–5) 19 43,2
Kohtalainen (3) 19 43,2
Huono (1–2) 6 13,6
Yhteensä 44 100

Laadullisissa kuvauksissa koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia asioita:

 ▪  Työssäoppimispaikkoja on usein melko hyvin saatavilla ja työpaikat ottavat useimmiten 
mielellään opiskelijoita työssäoppimaan. 

 ▪  Myös näyttöpaikkoja on kohtuullisen hyvin saatavilla työelämästä, joskin niiden saatavuus 
vaihtelee alueittain. Joillakin paikkakunnilla näyttöihin soveltuvia työpaikkoja on vain 
vähän. Järjestäjien mukaan perustöiden toteuttaminen näytössä onnistuu yleensä hyvin, 
mutta kaikkia tutkinnon perusteiden mukaisia (esim. vianhakutehtäviä) näyttötehtäviä 
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ei ole aina saatavilla. Osa tehtävistä (esimerkiksi pienkonekorjaajilla) on kausiluontoisia. 
Pienissä työpaikoissa tavoitteiden mukaisia ja laaja-alaisia näyttöjä on usein vaikea toteuttaa.

 ▪  Oppilaitosnäyttöjen ongelmaksi nähdään usein se, ettei niissä voida arvioida ja osoittaa 
kovin hyvin laaja-alaisesti elinikäisen oppimisen avaintaitoja, sillä niistä puuttuvat aidot 
sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset tilanteet. 

 ▪  Työpaikat ovat osalla koulutuksen järjestäjistä tiiviisti mukana näyttöjen suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja arvioinnissa. Työpaikoilla toteutettavissa näytöissä voi olla aikatauluun 
liittyviä haasteita esimerkiksi näytön sovittamisessa asiakaspalveluprosessiin tai ylipäätään 
ennakoida tulevia töitä ja niiden vastaavuutta näytön tavoitteisiin. Ylipäätään työpaikan 
koolla on vaikutusta siihen, paljonko työpaikalla on aikaa näytön suunnitteluun ja arvioin-
tiin. Työelämän edustajat eivät useinkaan ole mukana oppilaitosnäyttöjen suunnittelussa 
ja arvioinnissa. 

 ▪  Etenkin työelämän edustajat, mutta myös osa opiskelijoista, pitävät arviointikriteerejä 
usein vaikeaselkoisina. Tämän vuoksi arviointikriteerien soveltaminen ja ymmärtäminen 
koetaan monesti haasteellisena. Muutama järjestäjä piti kolmiportaista arviointiasteikkoa 
liian suppeana, minkä vuoksi se ei anna todellista kuvaa opiskelijan osaamisesta. 

 ▪  Muutaman järjestäjän vastauksissa tuli esille myös tarve työpaikkaohjaajien kouluttamiseen 
ja etenkin työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen kehittämiseen.  

9.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

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

Arvioinnin kohteena olevat teemat olivat seuraavat:

Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linjaukset
Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu 
Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi
Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 
Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Arviointiasteikko teemoissa I–IV on seuraava: puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, 
alkava (1–2 pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, kehittyvä (3–4 pistettä) 
= toiminta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, edistynyt (5–6 
pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautu-
neisuus mukana toiminnassa. 
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Kuviossa 23 kuvataan ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan laatutaso 
kokonaisuutena koulutuksen järjestäjien itsensä arvioimana. Laatutason kokonaisarviointiin 
yhdistettiin itsearvioinnista 13 arviointikohtaa summamuuttujiksi koulutuksen järjestäjittäin. 
Koulutuksen järjestäjäkohtainen enimmäispistemäärä voi olla 78 pistettä. 

Koulutuksen järjestäjien arviointien keskiarvo oli 47 pistettä ja järjestäjien vaihtelu oli 16 pisteestä 
65 pisteeseen. Yksikään järjestäjä ei yltänyt maksimipistemäärään (78 pistettä).  
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Koulutuksen järjestäjä  (n = 44)

KUVIO 23. Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän 
itsensä arvioimana (n = 44)

Seuraavassa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia edellä lueteltujen viiden 
teeman mukaan. Kukin teema muodostuu useasta arviointikohteesta, joiden pisteistä esitetään 
perustunnusluvut ja sanalliset kuvaukset erikseen.
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Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Suunnittelu 44 3,55 3,75 4 ,914 1 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat itsearvioinnin mukaan onnistuneet kohtuullisen hyvin näyttöjen 
suunnittelussa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun yleistaso on kehittyvä (ka. 3,55) ja 
toiminta on muotoutumassa järjestelmälliseksi ja kattavaksi. Koulutuksen järjestäjien laadullisissa 
kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Useat koulutuksen järjestäjät ovat laatineet yhtenäiset ohjeistukset ja linjaukset opetus-
suunnitelmatyöhön ja näyttöjen toteutukseen. Osalla järjestäjistä on nimetty ops-ohjaajat/
vastaavat, jotka koordinoivat opetussuunnitelmatyötä.

 ▪  Opetussuunnitelmatyö on usein opettajapainotteista. Työelämän edustajien osallistuminen 
opetussuunnitelmatyöhön on vähäistä ja se toteutuu lähinnä ”kuulemisena” ammatillisten 
neuvottelukuntien ja toimielinten kautta.

 ▪  Myös opiskelijoiden osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön on varsin vähäistä. Sen sijaan 
he osallistuvat aktiivisesti oman näyttönsä suunniteluun yhdessä opettajan ja toisinaan myös 
työpaikkaohjaajan kanssa. Osa järjestäjistä kerää säännöllisesti palautetta opiskelijoilta ja 
hyödyntää sitä toiminnan kehittämisessä.

 ▪  Järjestäjien vastauksista nousi yhdeksi keskeiseksi kehittämishaasteeksi työelämän edusta-
jien ja opiskelijoiden aktiivisempi mukaan ottaminen opetussuunnitelmatyöhön. Myös eri 
alojen opettajien yhteistyötä koulutuksen ja opetuksen suunnittelussa toivottiin lisättävän. 
Yhteistyön yhdeksi haasteeksi mainittiin kaikille sopivan aikataulun löytäminen.

 ▪  Näytöt toteutetaan melko usein työssäoppimisen yhteydessä. Lähtökohtaisesti työssä- 
oppimispaikat valitaan niin, että niissä on mahdollistaa toteuttaa näyttö.
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Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen 
toiminnan johtaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Johtaminen 43 3,36 3,50 4 1,26 1 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvoivat onnistuneensa melko hyvin näyttöihin liittyvässä pedagogisessa 
johtamisessa, jonka yleistaso on kehittyvä (ka. 3,36). Taso vaihtelee alkavasta edistyneeseen. Laadul-
lisista kuvauksista nousi esille seuraavia pedagogisen toiminnan johtamiseen liittyviä näkökohtia:

 ▪  Monilla koulutuksen järjestäjillä on yhteiset linjaukset pedagogisesta toiminnasta, kuten 
opetussuunnitelman laadinnasta, opiskelijan arvioinnista ja sen dokumentoinnista, ammat-
tiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen toteuttamisesta ja niiden ohjauksen resursoinnista, 
opettajien työelämäosaamisen varmistamisesta ja työpaikkaohjaajien perehdytyksestä. 
Näiden toteutumisen tueksi oli laadittu ohjeistuksia, sopimuksia, lomakkeita ja sähköisiä 
alustoja.

 ▪  Osa järjestäjistä on asettanut pedagogiselle toiminnalle konkreettisia tavoitteita. Esimerkiksi 
yksi järjestäjä oli asettanut tavoitteeksi, että autoalan näytöistä 65 prosenttia suoritetaan 
työelämässä ja pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä. Tuloksia seurataan tutkinto-
kohtaisella tuloskortilla. Samoin yksi järjestäjä oli linjannut, että jokainen opettaja osallistuu 
työelämäjaksoille strategiakauden aikana.

 ▪  Useat koulutuksen järjestäjät varmistavat opettajien työelämäosaamisen tarjoamalla heille 
työelämäjaksoja. 

 ▪  Työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen varmistetaan usein perehdyttämällä heidät  
arviointiin ennen työssäoppimista ja näyttöä. Monen järjestäjän vastauksissa tuli esille 
tarve työpaikkaohjaajakoulutukseen. Koulutuksen viemistä työpaikalle on pidetty hyvänä 
keinona lisätä koulutukseen osallistumista. 

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä kokee resurssien kohdentamisen työssäoppimiseen ja  
ammattiosaamisen näyttöihin puutteelliseksi. Esimerkiksi työssäoppimisen ohjaamiseen 
ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa. 

 ▪  Joukossa oli myös järjestäjiä, joilta puuttuivat vakiintuneet menettelytavat edellä kuvattujen 
pedagogisten toimintojen toteuttamiseen ja johtamiseen.
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Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli  
ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielin 43 3,41 3,50 5 1,4 0 6

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

Toimielimen rooli arvioitiin yleistasoltaan kehittyväksi (ka 3,41). Koulutuksen järjestäjien välillä 
on suuria eroja. Osa koulutuksen järjestäjistä on edistyneellä tasolla ja osa alkavalla tasolla. Reilulla 
neljänneksellä (11 järjestäjää/43:sta) järjestäjistä toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisessa oli enintään alkavalla tasolla ja siten vasta suunnitteluvaiheessa. Vajaalla kolman-
neksella (12/43) toimielimen toiminta oli vakiintunutta ja hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista.  

Koulutuksen järjestäjät ovat kuvanneet toimielimen toimintaa ja onnistumista tehtävissään 
seuraavasti: 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet keskittyvät lähinnä sen lakisääteisiin tehtäviin. 
Tehtävissä korostuivat erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuun-
nitelmien hyväksyminen sekä näyttötoiminnan seuranta- ja valvontatehtävät. Toimielimet 
käsittelevät opiskelija- ja työelämäpalautteita, seuraavat näyttöjen arvosanoja ja niiden  
toteuttamista. Lisäksi ne käsittelevät myös opetussuunnitelmia ja arvioinnin oikaisupyyn-
töjä, joita on tullut vähän toimielimen käsittelyyn.

 ▪  Osa järjestäjien toimielimistä on laatinut toimintasuunnitelman, jossa on linjattu mm. 
näyttöjen toteuttamista, esimerkiksi määrittelemällä paljonko näyttöjä on järjestettävä 
työelämässä.

 ▪  Toimielinten jäsenten perehdytys ja koulutus tehtävään on usein toteutettu perehdyttämällä 
heidät arviointiin ja viemällä heidät seuraamaan aitoja näyttötilanteita.

 ▪  Muutama järjestäjä mainitsi toimielimen toiminnan keskeisemmäksi kehittämistarpeeksi 
sen roolin terävöittämisen näyttöjen laadun varmistajana sekä toimielimen kouluttamisen 
ja perehdyttämisen tehtävään.

 ▪  Monialaisen toimielimen ongelmana nähdään se, ettei se mahdollista koulutuksen tutkinto-
kohtaista kehittämistä kovin hyvin. Erään järjestäjän mukaan monialainen toimielin koetaan 
usein ”kumileimasimena”. Yksi järjestäjä oli jopa pohtinut toimialakohtaisen toimielimen 
perustamista voidakseen nykyistä paremmin keskittyä kyseisen toimialan asioihin ja laadun 
parantamiseen.

 ▪  Osa opettajista kokee, ettei toimielin näy opettajan arjessa, mutta se kuitenkin ”ryhdittää” 
toimintaa taustalla.
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Teema II Ammattiosaamisen näyttöjen laatu 

Ammattiosaamisen näyttöjen laatutaso oli kokonaisuudessaan tasainen, ja se oli yleistasoltaan 
kehittyvällä tasolla kaikissa toiminnoissa (kuvio 24). Laatutaso oli korkeimmillaan ammattiosaa-
misen näyttöjen integroinnissa työssäoppimiseen ja alimmillaan opiskelijan arvioinnin laadun 
varmistamisessa ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa työpaikalla.   
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1. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä
2. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
3. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen
4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön
5. Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä ja työssäoppimisessa
6. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa
7. Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
8. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

KUVIO 24. Koulutuksen järjestäjien (n = 44) ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien 
pedagogisten käytänteiden laatutaso keskiarvona. (Asteikko 0–6) (0 = puuttuva, 
1–2 = alkava, 3–4 = kehittyvä, 5–6 = edistynyt)
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Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toteuttaminen työelämässä 44 3,68 4 4 1,33 0 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa näyttöjen toteuttamisessa työelämässä kohtalaisen 
hyvin. Näyttöjen toteuttamisen laatutaso työelämässä on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 
3,68). Taso vaihtelee puuttuvasta edistyneeseen, joten koulutuksen järjestäjien välillä oli tässä isoja 
eroja. Seitsemällä koulutuksen järjestäjällä (7/44) näyttöjen toteuttamisen laatutaso työelämässä 
oli enintään alkavalla tasolla, noin 60 prosentilla (26/44) kehittyvällä ja noin neljänneksellä (11/44) 
edistyneellä tasolla. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavaa: 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjä pystytään toteuttamaan melko hyvin työpaikoilla, mutta niitä 
joudutaan aika usein täydentämään oppilaitoksessa, jotta ne vastaisivat tutkinnon perustei-
den mukaisia ammattitaitovaatimuksia. Usean järjestäjän mukaan opiskelijat eivät kaikissa 
työpaikoissa pääse osallistumaan esimerkiksi töiden vastaanottoon ja luovutukseen. Lisäksi 
työtehtävät ovat usein vaihtelevia ja sopivan näyttötyön osuminen työssäoppimisjaksolle on 
usein ”sattuman kauppaa”. Ylipäätään näyttöjen laajuus ja vaativuus (laatu) voivat vaihdella 
paljon työpaikan mukaan.

 ▪  Opettajat eivät juurikaan osallistu työpaikalla toteutettavien näyttöjen ohjaukseen ja seu-
rantaan, mutta arviointikeskusteluissa he ovat usein mukana. Resurssien puute ja aikatau-
luongelmat ovat usein keskeisimpiä esteitä opettajan osallistumiselle näytön ohjaukseen 
ja seurantaan.

 ▪  Näytöt ajoittuvat toiseen ja kolmanteen lukuvuoteen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näytöt oppilaitoksessa 44 4,0 4 5 1,046 2 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet järjestämään ammattiosaamisen näytöt oppilaitoksessa 
hyvin ja keskimääräisesti paremmin kuin työelämässä. Laatutaso vaihteli järjestäjittäin alkavasta 
edistyneeseen ja se oli keskimäärin kehittyvällä (ka. 4,0) tasolla. Järjestäjien laadullisissa kuvauk-
sissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia: 
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 ▪  Usean järjestäjän mukaan oppilaitosnäytöt on mahdollista suunnitella niin, että ne kattavat 
koko tutkinnon osan keskeisen osaamisen. Oppilaitosnäytöt toteutetaan pääosin asiakas-
töinä ja siten ne vastaavat hyvin työelämän vaatimuksia.

 ▪  Muutaman järjestäjän mielestä joissakin tilanteissa ammattitaitovaatimusten mukaisten 
(laajojen ja aikaa vievien) näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa onnistuu paremmin 
kuin työpaikoilla. Esimerkiksi joidenkin tutkinnon osien näyttöjä (esim. metallitekniset 
perusteet) on lähes mahdotonta toteuttaa työpaikalla, koska kaikkea välineistöä ei ole 
saatavilla joka työpaikalla.

 ▪  Yksi järjestäjä oli varmistanut ”oppilaitosnäyttöjensä” työelämälähtöisyyden niin, että 
työelämän edustajat olivat auditoineet kaikki oppilaitoksessa suoritettavat näytöt.

 ▪  Työelämän edustajat eivät juurikaan osallistu oppilaitosnäyttöjen arviointiin. Muutama 
järjestäjä mainitsi, että työelämä on kyllä ollut mukana suunnittelemassa näyttöjä ja hyväk-
symässä näyttöjen toteuttamissuunnitelmia neuvottelukuntien kautta. Muutama järjestäjä 
mainitsi kuitenkin keskeiseksi kehittämishaasteeksi työelämän edustajien saamisen mukaan 
oppilaitosnäyttöjen arviointiin.

 ▪  Opiskelijoiden ensimmäiset näytöt tehdään usein oppilaitoksessa.

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

 ▪  Työpaikoilla on niin kiire, ettei siellä ehditä vastaanottamaan näyttöjä

 ▪  Työpaikalle ei välttämättä ole tullut työssäoppimisjakson aikana tutkinnon osaan liittyviä 
töitä

 ▪  Kaikkia näyttöjä ei voi tehdä työpaikalla. Esimerkiksi korivauriovetotyöt, mittaus, turva-
tekniikka ja jakopäänhihnan vaihto eivät enää ole normaali huoltotoimi, jota voisi näyttää, 
mutta ne on mainittu vielä tutkinnon perusteissa.

 ▪  Korjaamoilla ei välttämättä pääse tekemään juuri näytössä olevia tehtäviä (etenkään 3. 
vuosikurssilla).

 ▪  Korikorjaajaopiskelijat eivät välttämättä pysty antamaan työelämässä laajoja näyttöjä (syynä 
alan kausiluonteisuus ja joidenkin korjaamojen kapea-alainen toiminta).

 ▪  Paikkakunnalla on ainoastaan kaksi työpaikkaa, joita ei voi jatkuvasti kuormittaa.

 ▪  Opiskelijoiden erityistarpeet voidaan paremmin huomioida oppilaitosnäytössä (aikataulutus, 
joustavuus).
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Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Integrointi työssäoppimiseen 44 4,19 5 5 1,69 0 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat arvioineet onnistuneensa hyvin ammattiosaamisen näyttöjen 
integroinnissa työssäoppimiseen. Näyttöjen integrointi työssäoppimiseen on lähes edistyneellä 
tasolla (ka. 4,19). Laatutaso vaihtelee järjestäjittäin puuttuvasta edistyneeseen, joten järjestäjien 
välillä on eroja näyttöjen integroinnin onnistumisessa työssäoppimiseen. Järjestäjien laadullisissa 
kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Ammattiosaamisen näytöt tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana. 

 ▪  Työssäoppimisjaksoilla on selkeä tavoite ja sisältö ja jakson lopussa tai sen jälkeen pyritään 
tekemään näyttö. Näyttöjen suorittamiseen vaikuttavat kuitenkin työssäoppimisjakson 
aikana työpaikalle tulevat työtilanteet (asiakastyöt). Työt eivät aina satu työpaikoille siten, 
että näyttö kokonaisuudessaan onnistuisi. Tällöin näyttöä joudutaan täydentämään oppi-
laitoksessa.

 ▪  Usean järjestäjän vastauksissa tuli esille, että näytön ja työssäoppimisen arvioinnin periaat-
teista sovitaan etukäteen yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Useat järjestäjät 
ovat laatineet ohjeistuksen ja lomakkeet arviointiin.

 ▪  Koulutuksen järjestäjien mukaan on tärkeää, että arvioinnin periaatteista sovitaan etukä-
teen. Arviointiperusteet tulevat esiin kirjallisissa asiakirjoissa, minkä lisäksi opettaja voi 
perehdyttää työpaikkaohjaajaa. Arvioinnin periaatteet ovat usein työpaikoilla tuttuja, mikäli 
samassa paikassa on tehty työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä aiemmin.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 44 3,70 4 4 1,26 1 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa kohtalaisen hyvin (ka. 3,70) elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen integroinnissa näyttöihin ja sen laatutaso on kehittyvällä tasolla. Vajaa viidennes (18 
%) järjestäjistä oli alkavalla ja reilu puolet (52 %) kehittyvällä tasolla elinikäisen oppimisen avain-
taitojen integroinnissa näyttöihin. Vajaalla kolmanneksella järjestäjistä näiden taitojen integrointi 
näyttöihin oli edistyneellä tasolla ja siten tähän liittyvä toiminta oli vakiintunutta ja järjestelmällistä.



68

Koulutuksen järjestäjillä oli vastakkaisia näkemyksiä elinikäisen oppimisen avaintaitojen integ-
roimisesta näyttöihin. Laadullisissa kuvauksissa tuli ilmi seuraavia näkökohtia:

 ▪  Usean koulutuksen järjestäjän mielestä elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat arvioiduiksi 
ammattiosaamisen näytöissä.

 ▪  Kuitenkin joidenkin koulutuksen järjestäjien mielestä elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
arviointi näytössä on haaste niin opiskelijoille, työpaikkaohjaajille kuin opettajille. Avain-
taitoja voi olla hankalaa eritellä arvioinnissa omana osuutenaan. Avaintaitojen arviointi 
vaatii kriteerien avaamista sekä opiskelijalle että työpaikkaohjaajalle. 

 ▪  Muutama järjestäjä toi selvästi esille sen, että elinikäisten oppimisen avaintaitojen arviointi 
näytössä on vaikeaa, erityisesti silloin, jos näyttö tehdään oppilaitoksessa. 

 ▪  Näyttöjen lyhyt kesto ei aina tee mahdolliseksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen  
arvioimista. Näytön nähdään mittaavan enemmän teknistä suoriutumista kuin elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja. Erityisesti oppilaitosnäytöissä painottuu tekninen suorittaminen. 

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöihin integroituvat luontevasti esimerkiksi oppiminen ja ongel-
manratkaisu, yhteistyö ja sosiaaliset taidot, työturvallisuus sekä kestävä kehitys.

Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytöissä 
ja työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki 44 4,0 4 4 1,26 1 6

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

Koulutuksen järjestäjien mielestä opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä ja työssäoppimisessa on 
melko järjestelmällistä ja sujuvaa (ka. kehittyvä 4,0). Laadullisissa kuvauksissa tuli esille seuraavaa:

 ▪  Järjestäjien mukaan opiskelijat perehdytetään työssäoppimiseen hyvin ja riittävästi. Työ-
paikkaohjaajat huolehtivat yrityksen toimintatapoihin perehdytyksestä. Ohjaavat opettajat 
tekevät käyntejä työpaikalle. Lisäksi opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan ollaan yhteydessä 
muun muassa puhelimella ja sähköpostilla.

 ▪  Ohjauksen määrä työssäoppimisen aikana riippuu kuitenkin ohjaukseen käytettävissä 
olevasta ajasta ja sen määrästä. Ohjaustarve riippuu paljon myös opiskelijan tarpeista, osa 
tarvitsee ohjausta enemmän kuin toinen.

 ▪  Joidenkin järjestäjien vastauksissa tuli esille, että opettajat haluavat käydä usein ”varmista-
massa”, että opiskelijat tekevät tutkinnon tavoitteiden mukaisia tehtäviä.
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Oppimisen arviointi työssäoppimisessa

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arviointi työssä-
oppimisessa 44 3,80 3,5 3,5 1,10 1,50 6

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

Oppimisen arviointi työssäoppimisessa on kehittyvällä tasolla (ka.3,80) ja se vaihteli järjestäjittäin 
alkavasta edistyneeseen tasoon. Laadullisissa kuvauksissa tuli esiin seuraavia näkökohtia: 

 ▪  Opiskelijoiden itsearviointia pidetään tärkeänä osana työssäoppimisen arviointia. Osa 
järjestäjistä arvioi opiskelijoiden itsearvioinnin toteutuneen hyvin. Opiskelijat käyttävät 
itsearvioinnin apuna usein sähköistä työkalua, kuten päiväkirjaa.

 ▪  Työpaikoilta saatavaa palautetta ja ohjausta pidetään erittäin tärkeänä. Palaute liittyy tyy-
pillisesti opiskelijan osaamiseen sekä siihen, missä on vielä kehitettävää. Palautetta antavat 
työpaikan edustajat, opettaja ja toisinaan myös asiakkaat.

 ▪  Joidenkin järjestäjien mukaan opiskelijan itsearvioinnissa on vielä kehitettävää. Käytännöt 
vaihtelevat työssäoppimispaikan ja opettajan mukaan. 

 ▪  Usean järjestäjän mukaan oppimisen arvioinnissa on vielä kehitettävää. Oppimisen arviointia 
pidetään välillä vaikeana tehtävänä. Periaatteiden selventäminen ja opiskelijan motivoiminen 
on tärkeää. Opettaja toimii usein perehdyttäjänä. 

 ▪  Oppimisen seuraaminen ja ohjaaminen on monen järjestäjän mielestä riittävällä tasolla. 
Palautteen on hyvä olla välitöntä ja jatkuvaa eikä painottua vain arviointikeskusteluihin.

Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi ammatti-
osaamisen näytössä 43 4,1 4 4 1,12 1,5 6

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

Koulutuksen järjestäjät ovat omasta mielestään onnistuneet varsin hyvin opiskelijan osaamisen 
arvioinnissa näytössä (ka. 4,1). Laadullisista kuvauksista nousi esiin seuraavia näkökohtia:
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 ▪  Ammattiosaamisen näytön arviointikriteerit käsitellään usein etukäteen. Kriteereitä saatetaan 
pitää vaikeaselkoisina, ja ne pyritään käsittelemään niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät 
ne.

 ▪  Opiskelijan itsearviointi toteutuu näytön arvioinnissa usein suullisesti. 

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

 ▪  Työelämän edustaja ei yleensä ole seuraamassa oppilaitosnäyttöä.

 ▪  Opettaja ei ole välttämättä seuraamassa työpaikalla tapahtuvaa näyttöä ajan puutteen tai 
työpaikan pitkän etäisyyden vuoksi.

 ▪  Ammattiosaamisen näytön arvosana huomioidaan tutkintotodistuksen arvosanassa. Osalla 
järjestäjistä arvosana perustuu ainoastaan näyttöön, toisilla myös muut suoritukset vaikut-
tavat. Näyttötodistusten laatiminen ja allekirjoittaminen on usein selkeä ja vakiintunut 
prosessi.

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun 
varmistaminen 43 3,60 4 4 1,12 1 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet omasta mielestään opiskelijan laadun varmistamisessa 
kohtalaisen hyvin. Yleistaso keskiarvolla mitattuna on kehittyvä (ka. 3,60). Laadullisissa kuvauk-
sissa korostuivat seuraavat näkökulmat:

 ▪  Näyttötehtävät ja näyttöympäristöt pyritään valitsemaan niin, että tutkinnon perusteiden 
vaatimukset täyttyvät. Näyttösopimuksessa voidaan kirjata se, mitä osaamista työpaikalla 
voidaan hankkia ja osoittaa. Työpaikoilla näyttöjen yhdenvertaisuuden varmistaminen voi 
olla vaikeaa. Tarvittaessa hyödynnetään osanäyttöjä oppilaitoksessa.

 ▪  Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit pyritään käymään läpi ennen näyttöä. Joskus kriteerit 
käydään läpi vasta näytön jälkeen arviointitilanteessa. Kriteerien tulkintaa ja soveltamista 
pidetään haastavana kaikille osapuolille. 
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 ▪  Työpaikkaohjaajan kriteeriperusteisen arviointiosaamisen varmistaminen nähdään olevan 
jokseenkin haasteellista ja vaativan kehittämistä. Työpaikkaohjaajilla ei välttämättä ole 
riittävän laajaa näkemystä arviointiperusteista eikä aikaa osallistua pidempiin koulutuksiin.

 ▪  Ammattiosaamisen näytön arvioinnin laadun varmistamisessa auttavat läheiset suhteet 
tuttuihin työpaikkoihin. 

 ▪  Opettajan osaamista ja roolia työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden perehdyttämisessä pide-
tään merkittävänä. Opettajien osaamista edistävät esimerkiksi opetussuunnitelmatyö sekä 
pedagogiset koulutukset. 

Teema III Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
seuranta ja arviointi 44 2,93 3 2 1,22 1 5,5

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

Koulutuksen järjestäjät olivat onnistuneet ammattiosaamisen näyttöjen seurannassa ja arvioinnissa 
kohtalaisesti. Keskimääräinen laatutaso oli alkavan ja kehittyvän välillä (ka. 2,93). Joukossa oli 
järjestäjiä (20/44), joiden laatutaso tässä toiminnossa oli enintään alkavalla tasolla, ja siten vasta 
suunnitteluvaiheessa. Noin joka kymmenennellä järjestäjällä (4/44) näyttöjen seuranta ja arviointi 
olivat hyvin järjestelmällisiä ja kehittämissuuntautuneita. Näyttöjen seuranta ja arviointi olivat 
kehittämisen ohella yksi heikoimmaksi arvioiduista toiminnoista. Laadullisissa kuvauksissa tuli 
esiin seuraavaa: 

 ▪  Koulutuksen järjestäjien välillä on selviä eroja tällä osa-alueella. Osa koulutuksen järjestäjistä 
kerää palautetta työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Palautteet ovat usein 
sähköisissä järjestelmissä (esim. Inka, OPIX-Top, Webropol). Toisilla järjestäjillä palautteiden 
keräämiseen ja hyödyntämiseen ei ole systemaattisia käytäntöjä. 

 ▪  Palautetta saadaan opiskelijoilta, työelämän edustajilta ja opettajilta. Opiskelijoita pyydetään 
tyypillisesti vastaamaan kyselyihin. Palautteen kerääminen työelämältä koetaan toisinaan 
(aikaresurssien vuoksi) haasteelliseksi mutta toiminnan kehittämisen kannalta tärkeäksi. 
Palaute työpaikoilta tulee usein suullisesti opettajalle työssäoppimisen ja näyttöjen yhtey-
dessä.

 ▪  Osa järjestäjistä seuraa säännöllisesti näyttöjen toteutumista ja arvosanoja. Tyypillisesti 
näyttöjen laatua seuraa toimielin. Aineistoista tehdään usein yhteenvetoraportit, joita  
käsitellään noin kerran vuodessa. Toimielimet esittävät kehittämiskohteita koulutusaloille.
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 ▪  Kehittämiskohteena tuodaan esille tulosten analysointi. Osa koulutuksen järjestäjistä kertoo, 
että palautetta kerätään, mutta sitä ei hyödynnetä riittävästi. Osa koulutuksen järjestäjistä 
taas käsittelee palautteen ja toteuttaa sen perusteella tehdyt kehitysehdotukset. Tuloksia 
käydään läpi opettajien ja joskus myös opiskelijoiden kanssa. 

 ▪  Monet koulutuksen järjestäjät tekevät osana laadunhallintaa myös itse- ja vertaisarvioin-
teja ammattiosaamisen näytöistä. Osalla koulutuksen järjestäjistä palautteiden seuranta, 
analysointi ja jatkotoimenpiteet ovat kiinteä osa toimintaa.

 ▪  Osa järjestäjistä toi esille, että työelämältä pitäisi saada kerättyä systemaattisemmin palau-
tetta.

Teema IV Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiosaamisen näyttöjen 
kehittäminen 44 2,93 3 2 1,16 0 5

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

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen keskimääräinen laatutaso oli alkavan ja kehittyvän 
välillä (ka. 2,93), ja se vaihteli järjestäjittäin puuttuvasta edistyneeseen. Järjestäjien välillä oli siten 
suuria eroja tässä toiminnossa. Laadullisissa kuvauksissa esiin nousi seuraavaa: 

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä arvioi ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Opettajien ja työ-
paikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen pyritään kiinnittämään huomiota. 

 ▪  Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen on kehittämiskohteena monilla koulutuksen 
järjestäjillä. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen edellyttää usein kiinteää yhteistyötä 
oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä. Yritykset arvioivat usein tarkkaan, mihin kohdenta-
vat resurssejaan, ja työpaikkaohjaajien saamista koulutuksiin pidetään haasteellisena. Eräs 
koulutuksen järjestäjä on laatinut mallin, jossa työpaikkaohjaajien koulutus jalkautetaan 
työpaikoille. 

 ▪  Opettajilla on jonkin verran mahdollisuuksia osallistua työelämäjaksoille, mutta opettajien 
työelämäosaamisen lisäämisessä nähdään olevan kehitettävää. Eräs koulutuksen järjestäjä 
toi esiin henkilökunnan osaamiskartoitukset ja niitä seuraavat koulutussuunnitelmat.

 ▪  Mikäli koulutuksen järjestäjällä on selkeät käytännöt palautteiden keräämiseen ja hyödyn-
tämiseen, usein myös toimitaan näin.
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 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä hyödyntää kansallisia oppimistulosten arviointeja, mutta 
osa kertoo, että niitä ei hyödynnetä. Eräissä vastauksissa toivottiin, että arviointiraportit 
saataisiin käyttöön nopeammin ja palaute olisi entistä järjestäjäkohtaisempaa.

 ▪  Osa koulutuksen järjestäjistä on mukana erilaisissa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi toivottiin, että hanketoiminnan tulisi 
nivoutua kiinteästi koulutuksen järjestäjän toimintaan, jotta kehittämistä voisi tapahtua. 

Teema V Yleiskäsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 

Koulutuksen järjestäjien mielestä valmistuneiden opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on 
hyvällä tasolla, ja yleisin arvosana on hyvä (taulukko 16). Parhaiten opiskelijat hallitsevat työ-
menetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan ja heikoiten elinikäisen oppimisen avaintaidot 
sekä työn perustana oleva tiedon hallinnan.

TAULUKKO 16. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 44 2,08 2 2 ,482 1 3
Työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalin hallinta 44 2,20 2 2 ,474 1 3

Työn perustana olevan tiedon 
hallinta 44 1,98 2 2 ,417 1 3

Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 44 1,97 2 2 ,554 1 3

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Opiskelijaryhmien heterogeenisyys asettaa haasteita. Tiedon hallinnan haasteeksi nähdään 
oppimisvaikeuksien lisääntyminen. Autoalan kehitystä pidetään nopeana, ja tärkeänä  
pidetään tiedonhakutaitoja ja ajan tasalla pysymistä.

 ▪  Työprosessin hallinnassa opiskelijat kehittyvät eri tahtiin. Työprosessi nähdään opittavan 
hyvin sekä opiskelijakorjaamossa että työssäoppimisessa.

 ▪  Työssäoppiminen ja näytöt ovat vakiintuneet normaaliksi toiminnaksi. Palaute työssä- 
oppimisjaksoilta on yleensä hyvää. Erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaidot kehittyvät 
vielä työelämään siirtymisen jälkeen.

 ▪  Myös opettajien merkitys tuodaan esille. Työelämässä hankittu kokemus ja pedagogiset 
taidot tukevat opetuksen laatua. 
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 ▪  Erään järjestäjän mukaan opetus perustuu työpainotteisuuteen, jolloin juuri käytännön 
työmenetelmien hallinta korostuu. 

 ▪  Kolmeportaista arviointiasteikkoa pidetään kapeana. Erään järjestäjän mukaan opiskelijat 
eivät monestikaan saavuta kiitettävää arvosanaa, sillä sen kriteerit ovat varsin vaativia. 
Muutama järjestäjä ehdotti viisiportaista arviointia. 

Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Koulutuksen järjestäjien mielestä ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden  
ammatillista osaamista. Sen sijaan elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa näytöt mittaavat 
kohtalaisen hyvin (taulukko 17). Yhtä järjestäjää lukuun ottamatta järjestäjät (42/43) arvioivat 
myös, että tutkintotodistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana on sama kuin ammattiosaamisen 
näytön arvosana.

TAULUKKO 17. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 44 4 4 4 ,718 1 5
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 44 3,25 3 3 ,811 2 5

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

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa nousi esiin seuraavaa:

 ▪  Järjestäjien mukaan näyttöjen arviointi vastaa opiskelijoiden todellista ammatillista osaamista. 
Esille tuodaan myös se, että näyttö voisi olla yksittäistä tapahtumaa laajempi kokonaisuus. 

 ▪  Joidenkin järjestäjien mielestä näytöt eivät ole tasalaatuisia ja saattavat painottua tiettyihin 
tehtäviin.

 ▪  Näyttö painottuu ammatillisen osaamisen alueelle. Lisäksi esitettiin, että elinikäisen oppi-
misen avaintaitojen sanoittamiseen ja käsitteen käyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota.

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

Taulukossa 18 vertaillaan kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen perusteella heikoimpaan 
neljännekseen, keskitasoisiin ja parhaimpaan neljännekseen kuuluvien järjestäjien keskimääräisiä 
tunnuslukuja pedagogisessa toiminnassa. Pedagogisissa tunnusluvuissa oli jonkin verran eroja 
ryhmien välillä. Suurimmat erot liittyvät etenkin työssäoppimisen määrään, työssäoppimisen ja 
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näytön ohjauksen määrään, pedagogisesti pätevien opettajien ja koulutettujen työpaikkaohjaajien 
määrään, opettajien osallistumiseen työelämäjaksoille sekä näyttöjen seurannan, arvioinnin ja 
kehittämisen toimintoihin. Pedagogisilla toiminnoilla, kuten työssäoppimisen ja lähiopetuksen 
määrällä tai opettajien pedagogisella pätevyydellä, ei havaittu olevan yhteyttä tutkinnon osan 
näytön arvosanoihin.  

TAULUKKO 18. Koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan taso näyttöjen arvosanojen 
keskiarvojen mukaan luokitelluissa ryhmissä

Pedagoginen toiminta Heikoimpaan 
neljännekseen 

kuuluvat 
koulutuksen 

järjestäjät (ka.) 
n = 9

Keskitasoiset 
koulutuksen 

järjestäjät 
(ka.) 

n = 20

Parhaimpaan 
 neljännekseen  

kuuluvat 
 koulutuksen 

järjestäjät (ka). 
n = 8

Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin 28,5 28,4 28,9
Työssäoppimisen määrä opintoviikkoina 21,3 23,2 27,4
Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen 
ohjaukseen käytössä (asteikko 1–4)* 2,0 2,5 3,1

Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 93,3 81,7 86,0
Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille (%)
viimeisimmän viiden vuoden aikana 16,2 27,0 12,5

Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivät 
viiden vuoden aikana keskimäärin 8,1 13,0 10,4

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 14,6 21,4 19,7
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen  
saatavuus** 3,89 3,70 3,88

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus ** 3,22 3,35 3,63
Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteis- 
työssä työpaikkojen kanssa** 2,89 3,30 4,25

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytöissä (toiminnalli-
nen, tiedollinen, sosiaalinen ja reflektiivinen osaaminen)** 3,11 3,15 4,0

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi** 3,44 3,45 4,38
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja linjaukset 
(summapistemäärän keskiarvo enintään 18 pistettä***) 9,2 10,5 11,8

Ammattiosaamisen näyttöjen laatu (summapistemäärän 
keskiarvo enintään 48 pistettä***) 30,1 31,3 35,8

Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 
(enintään 6 pistettä***) 2,7 2,8 3,4

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen (ka. enintään  
6 pistettä***) 2,4 3,1 3,4

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

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

 ▪  Lähiopetuksen tuntimäärä oli lähes sama kaikissa ryhmissä. 

 ▪  Työssäoppimista oli eniten parhaimman neljänneksen järjestäjillä. Vähiten työssäoppimista 
oli heikoimpaan ryhmään kuuluvilla järjestäjillä.

 ▪  Opettajien viikkotuntimäärä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen 
oli parhaimpien järjestäjien ryhmässä suurin ja matalin heikoimmilla järjestäjillä.

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

 ▪  Opettajat osallistuivat eniten työelämäjaksoille keskitasoisten järjestäjien ryhmässä ja 
vähiten parhaimpien järjestäjien ryhmässä.  

 ▪  Täydennyskoulutuspäiviä oli eniten keskitasoisten järjestäjien ryhmässä. 

 ▪  Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli pienin heikommassa ryhmässä. Keskitasoisten 
ja parhaimpien järjestäjien ryhmässä koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus oli lähes sama.

 ▪  Tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus arvioitiin parhaimmaksi hei-
koimpaan ja parhaimpaan ryhmään kuuluvien järjestäjien keskuudessa.  Ryhmien välillä 
ei ollut suuria eroja tässä toiminnassa.

 ▪  Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin parhaimmaksi parhaimpien 
järjestäjien ryhmässä ja heikoimmaksi heikoimpien järjestäjien keskuudessa.

 ▪  Näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi ja laaja-alaisen osaamisen arviointi koettiin 
onnistuneimmaksi parhaimpien järjestäjien ryhmässä.

 ▪  Parhaimpaan ryhmään kuuluvat järjestäjät arvioivat tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen 
arvioinnin toteutumisen näytössä varsin hyväksi, kun taas keskitasoiset ja heikoimman 
ryhmän järjestäjät arvioivat sen kohtalaisen hyväksi.  

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

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen laadun summapistemäärä oli korkein parhaimpien järjestäjien 
ryhmässä. Keskitasoisten ja heikoimpien järjestäjien pistemäärä oli lähes sama.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen seurannan ja arvioinnin taso oli korkein parhaimpien järjes-
täjien ryhmässä. Keskitasoisten ja heikoimpien järjestäjien pistemäärä oli lähes sama.
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 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen taso oli korkein parhaimpien järjestäjien ryh-
mässä ja matalin heikoimpien järjestäjien keskuudessa.

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan 
arvioinnin vahvuudet, ongelmat ja kehittämiskohteet

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

Vahvuudet

 ▪  Ammattiosaamista päästään usein näyttämään aidoissa työelämän tilanteissa. Näytöissä 
osaamista voi näyttää kattavasti ja kriteerien mukaisesti. Näytöt voivat olla myös oppimis-
tilaisuuksia.

 ▪  Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt tunnetaan työpaikoilla.

 ▪  Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä ja vakiintunutta.

 ▪  Näyttöjen arviointi antaa viitteitä todellisesta ammattiosaamisesta. Arviointi pystytään 
toteuttamaan kolmikannan mukaan, ja opiskelijat tekevät itsearvioinnin. Työelämän am-
mattilaiset osaavat arvioida opiskelijoita kriteerien mukaan. Opettajat ovat kokeneita ja 
ammattitaitoisia. 

 ▪  Työssäoppimisjaksot ovat tavoitteellisia. Opiskelijat sitoutuvat itse hankittuihin työssäop-
pimispaikkoihin. Työssäoppimispaikkoja on tarjolla monipuolisesti, ja työpaikkaohjaajat 
ovat sitoutuneita ohjaamiseen.

Ongelmat

 ▪  Monia koulutuksen järjestäjiä huolestuttaa opiskelijoiden yhdenvertaisuus työelämänäy-
töissä. Kaikki työtehtävät eivät sovi arvioitaviksi, ja tehtävien haastavuus ja laatu vaihte-
levat. Työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen ei aina ole riittävällä tasolla, ja koulutettuja 
työpaikkaohjaajia on vähän. Vaikeasti työelämään sovellettavat tai ymmärrettävät kriteerit 
aiheuttavat erilaista tulkintaa. Työpaikkaohjaajat voivat painottaa arvioinnissa hieman eri 
asioita. Haasteena ovat myös ohjaajien vaihtuvuus ja yrityksien eri toimintamallit. Työ-
elämän kiire ja aikaresurssipula voivat hankaloittaa opiskelijan suoritusmahdollisuuksia ja 
arviointia työpaikalla. 

 ▪  Autoalan nopea muutos asettaa vaatimuksia oppilaitoksen laitteistolle ja henkilökunnan 
osaamiselle. Oppilaitosnäytöt eivät aina ole aitoja työelämän tilanteita. 
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 ▪  Laadukkaita työssäoppimispaikkoja voi olla heikosti saatavilla. 

 ▪  Opettajalla ei välttämättä ole riittävästi aikaa ohjata niitä, jotka tarvitsisivat paljon tukea. 

 ▪  Opiskelijat saavat liian hyviä arvosanoja.

 ▪  Kolmiportainen asteikko tasapäistää arviointia. 

Kehittämiskohteet

 ▪  Työpaikkaohjaajien kouluttaminen arviointiosaamisen lisäämiseksi

 ▪  Jatkuva näyttö niin, että näyttö ei painottuisi vain näyttötilanteeseen vaan kattavampaan 
kokonaisuuteen

 ▪  Kriteeristön selkeyttäminen erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan osalta 

 ▪  Opettajien työelämäjaksojen lisääminen

 ▪  Palautejärjestelmän kehittäminen

 ▪  Arviointiasteikon laajentaminen.
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10 
  Yhteenveto keskeisistä 

 tuloksista

Seuraavassa on esitetty arvioinnin keskeiset tulokset autoalan perustutkinnon ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamis- ja arviointikäytännöistä sekä autoalan pedagogisesta 
toiminnasta ja näyttötoiminnan laadusta. 

Oppimistulokset ja näyttöjen toteuttamis- 
ja arviointikäytännöt

 ▪  Opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana keskimäärin viisi ammattiosaamisen 
näyttöä.

 ▪ Yli puolet (54 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi hyvän, 37 prosenttia 
kiitettävän ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan.

 ▪  Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla oli hyvä.

 ▪  Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista, työprosessin 
sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta. Keskiarvolla mitattuna näiden 
osaamisessa ei ollut juurikaan eroa. 

 ▪  Heikoiten opiskelijat hallitsivat työn perustana olevan tiedon hallinnan.

 ▪  Kaiken kaikkiaan hyvien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli noin 55 prosenttia, 
kiitettävien arvosanojen osuus 35 prosenttia ja tyydyttävien arvosanojen osuus 9 prosenttia.

 ▪  Arvosanoissa oli eroja tutkinnon osittain tarkasteltuna.

 ▪  Arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Heikoimpaan ja parhaimpaan neljän-
nekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli noin puoli (0,48) arvosanaa.

 ▪  Arvosanoissa oli eroja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Lapin ja Lounais-Suomen 
alueella toimivien järjestäjien arvosanat olivat keskimäärin muita heikompia kaikilla osaa-
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misalueilla ja myös tutkinnon osan arvosanoissa. Parhaimpia arvosanoja kaikilla osaamis-
alueilla saatiin Itä-ja Etelä-Suomen alueella toimivissa yksiköissä.

 
 ▪ Miehet saivat keskimäärin naisia parempia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla. Yleisin ar-

vosana kaikilla osaamisalueilla oli molemmilla sukupuolilla hyvä. Naiset saivat tyydyttäviä 
arvosanoja enemmän ja kiitettäviä vähemmän kuin miehet.

 ▪  Ruotsinkieliset opiskelijat saivat suomenkielisiä opiskelijoita hieman parempia arvosanoja 
kaikilla osaamisalueilla. Suurimmat erot ruotsinkielisten hyväksi ilmenivät työprosessin 
hallinnassa ja tutkinnon osan näytön arvosanoissa.

 ▪  Yli puolet (51 %) autoalan näytöistä suoritettiin työpaikalla ja noin 46 prosenttia oppilai-
toksessa. Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista näytöistä.

 ▪  Hieman vajaa puolet (49 %) näytöistä suoritettiin työssäoppimisen yhteydessä.

 ▪  Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikoissa oli eroja järjestäjän sijainnin mukaan. 
Työpaikalla suoritettuja näyttöjä oli eniten Etelä- ja Itä-Suomen alueella toimivilla jär-
jestäjillä, joilla työpaikkanäyttöjen osuus oli vähintään puolet kaikista näytöistä. Eniten 
oppilaitosnäyttöjä oli Lapin alueella toimivilla järjestäjillä, joilla oppilaitosnäyttöjen osuus 
oli 93 prosenttia kaikista näytöistä.

 ▪  Vajaa puolet (47 %) näytöistä arvioitiin yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan 
kanssa. Lähes yhtä usein näyttö arvioitiin yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa.

 ▪  Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (69 %) näyttöjen arvosanoista. Opettaja ja työ-
elämän edustaja päättivät yhdessä vajaasta kolmanneksesta näyttöjen arvosanoista.

 ▪  Opiskelijoiden näyttöjen arvosanat vaihtelivat paljon sen mukaan, kuka tai ketkä näytön 
arviointiin osallistuivat. Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa takasi opiskelijalle 
parhaimmat arvosanat.

Erityisopiskelijoita koskevia tuloksia

 ▪  Suurin osa (76 %) erityisopiskelijoista opiskeli tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatilli-
sessa oppilaitoksessa. Opiskelijoista 13 prosenttia opiskeli erityisopiskelijoiden ryhmässä 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja 11 prosenttia erityisoppilaitoksessa.

 ▪  Erityisopiskelijoiden näytöistä suurin osa (96 %) suoritettiin ilman mukautuksia.

 ▪  Erityisopiskelijoista 61 prosenttia sai näytön arvosanaksi hyvän, reilu viidennes kiitettävän 
ja 17 prosenttia tyydyttävän arvosanan. 
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 ▪  Erityisopiskelijat saivat eniten kiitettäviä arvosanoja elinikäisen oppimisen avaintaidoissa 
sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Vastaavasti tyydyttäviä arvo-
sanoja he saivat eniten työprosessin sekä työn perustana olevan tiedon hallinnasta.

 ▪  Yli puolet (54 %) erityisopiskelijoiden näytöistä suoritettiin oppilaitoksessa ja 43 prosenttia 
työpaikalla. Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 3 prosenttia kaikista näy-
töistä.

 ▪  Useimmiten erityisopiskelijan näytön arviointiin osallistuivat opettaja ja opiskelija. Opis-
kelijan, opettajan ja työelämän edustajan yhteisarviointi toteutui 45 prosentissa näytöistä. 
Näytöistä 4 prosenttia arvioitiin yhdessä opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa.

 ▪  Yleisimpänä erityisopetuksen syynä olivat kielelliset vaikeudet ja toiseksi yleisimpänä 
hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet.

Pedagoginen toiminta ja ammattiosaamisen 
näyttöprosessin laatu

 ▪  Autoalan pedagogisessa toiminnassa ja näyttöprosessin laadussa oli osin isojakin eroja 
koulutuksen järjestäjien välillä.

 ▪  Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli keskimäärin 29 tuntia.

 ▪  Työssäoppimisen määrä oli keskimäärin 23 opintoviikkoa.

 ▪  Autoalan opettajista 85 prosenttia oli pedagogisesti päteviä.

 ▪  Vajaa viidennes (18 %) ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana.

 ▪  Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 12 päivää viimei-
simmän viiden vuoden aikana.

 ▪  Noin viidennes (19 %) työpaikkaohjaajista oli koulutettuja.

 ▪  Edellä luetelluilla pedagogisilla toiminnoilla ei havaittu olevan yhteyttä opiskelijan saamiin 
näyttöjen arvosanoihin.

 ▪  Koulutuksen järjestäjät arvioivat tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuu-
den autoalalla hyväksi ja näyttöpaikkojen saatavuuden kohtalaisen hyväksi.

 ▪  Järjestäjien mukaan näyttöjen toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työelämän kanssa 
sekä laaja-alaisen osaamisen arviointi näytössä ovat toteutuneet melko hyvin. 
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 ▪  Järjestäjien itsearvioinnin mukaan tavoite- ja kriteeriperusteinen arviointi autoalan näytöissä 
on toteutunut varsin hyvin.

 ▪  Toimielimen rooli näyttöjen laadun varmistajana vaihtelee paljon koulutuksen järjestäjien 
välillä. Vajaalla kolmanneksella järjestäjistä on toimielin, jonka toiminta on vakiintunutta, 
järjestelmällistä ja kehittämissuuntautunutta. Joukossa oli kuitenkin järjestäjiä (n = 11), 
joiden toimielimen rooli näyttöjen laadunvarmistajana on vasta suunnitteluvaiheessa ja 
sisältää siten vain satunnaisia toimenpiteitä.

 ▪  Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa kohtalaisen hyvin näyttöjen toteuttamisessa 
työelämässä.

 ▪  Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa hyvin ammattiosaamisen näyttöjen  
integroinnissa työssäoppimiseen.

 ▪  Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa kohtalaisen hyvin elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen integroinnissa näyttöihin. Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja siinä,  
miten ne olivat sisällyttäneet elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttöihin: osalla järjestäjistä 
näiden taitojen integrointi näyttöihin on vasta suunnitteluvaiheessa, kun taas osalla näiden 
taitojen arviointi näytöissä on jo systemaattista ja vakiintunutta toimintaa.  

 ▪  Koulutuksen järjestäjien mielestä opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä ja työssäoppimisessa 
on melko järjestelmällistä ja sujuvaa.

 ▪  Enemmistö koulutuksen järjestäjistä kerää palautetta opiskelijoilta, työelämän edustajilta ja 
opettajilta, mutta palautteiden kokoamisen systemaattisuudessa ja etenkin sen hyödyntämi-
sessä on suurta vaihtelua järjestäjien välillä. Palautteen kerääminen erityisesti työelämältä 
voi olla ajanpuutteen vuoksi vaikeaa mutta toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää.

 ▪  Järjestäjien itsearvioinnin mukaan näyttötoiminnan seuranta ja arviointi olivat kehittämisen 
ohella yksi heikoimmin hallituista osa-alueista.

 ▪  Koulutuksen järjestäjien mielestä ammattiosaamisen näytöt mittaavat hyvin opiskelijoiden 
ammatillista osaamista. Sen sijaan elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa näytöt 
mittaavat kohtalaisen hyvin.

 ▪  Näytön kuvausten analysointi osoitti, että noin 60 prosenttia näytöistä alitti tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset eli ne eivät olleet riittävän kattavia ammattitaitovaa-
timuksiin nähden. Näytöistä noin 40 prosentin arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia.

 ▪  Järjestäjien näyttösuunnitelmien analyysin mukaan koulutuksen järjestäjien näyttösuun-
nitelmat mahdollistavat hyvin näyttöjen työelämälähtöisyyden toteutumisen.
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11 
 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.

Autoalan arviointiaineisto oli laaja ja monipuolinen. Oppimistulosaineisto perustui ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja sitä täydensivät koulutuksen järjestäjien itsearviointi sekä 
asiantuntijaopettajien tekemät analyysit näyttöjen kuvauksista ja näyttösuunnitelmista. Näyttöi-
hin perustuviin tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee kuitenkin suhtautua varauksella tässäkin 
arvioinnissa arviointiin ja näyttöympäristöön liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi. Näytöt 
tuottavat tietoa ensisijaisesti opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta, joten niiden ulkopuolelle 
jää esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien osaamisen arviointi.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu kohtalaisesti

Autoalan perustutkinnossa, kuten muussakin ammatillisessa koulutuksessa, korostetaan kou-
lutuksen työelämälähtöisyyttä. Koska koulutuksen työelämälähtöisyyden yhtenä mittarina voi-
daan pitää näyttöjen toteuttamista työelämässä ja työelämän edustajien osallistumista näyttöjen  
arviointiin, toteutuu työelämälähtöisyys autoalan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Yli puolet 
(51 %) autoalan näytöistä suoritettiin työelämässä ja työelämän edustaja oli mukana yli puolessa 
(54 %) näyttöjen arvioinnissa. Noin puolet (49 %) näytöistä toteutettiin työssäoppimisen yhteydessä. 

Oppilaitosnäyttöjen kohtuullisen suurta määrää (46 %) ei voida kuitenkaan pitää työelämälähtöi-
syyden toteutumisen näkökulmasta tavoitteiden mukaisena. Erityisenä ongelmana tässä voidaan 
pitää sitä, että työelämän edustaja oli mukana vain noin joka kymmenennen oppilaitosnäytön 
arvioinnissa.
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Koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on 
autoalalla hyvin saatavilla, joskin tässä on alueellista ja järjestäjäkohtaista vaihtelua. Sen sijaan 
tavoitteiden mukaisia näyttöpaikkoja on alalla saatavilla kohtalaisesti ja myös tässä on alueellisia 
ja järjestäjäkohtaisia eroja. Myös näyttöpaikan suhteen koulutuksen järjestäjien välillä on suurta 
vaihtelua, sillä joukossa oli järjestäjiä, joilla enemmistö näytöistä tehtiin työpaikoilla. Vastaavasti 
joukossa oli järjestäjiä, joilla suurin osa näytöistä oli ns. oppilaitosnäyttöjä. Oppilaitosnäyttöjen 
määrä oli erityisen suuri Lapin alueella toimivilla koulutuksen järjestäjillä.

Näyttöpaikkojen saatavuuteen liittyvät ongelmat liittyvät usein alan yritysten luonteeseen ja  
kokoon, jotka vaikuttavat opiskelijoiden mahdollisuuksiin tehdä tutkinnon ammattitaitovaatimusten 
mukaisia näyttöjä. Autoalalla on tyypillistä, että työpaikan tilanteet ja tehtävät vaikuttavat siihen, 
mitä näytössä on mahdollista juuri sillä hetkellä näyttää. Näyttöjä on usein vaikea suunnitella 
etukäteen, sillä työtehtävät ja asiakaspalvelutilanteet vaihtelevat nopeasti ja tulevat usein ”sattu-
malta”. Melko usein työelämässä toteutettua näyttöä joudutaan täydentämään oppilaitoksessa.

Oppilaitosnäyttöjä pitävät osaltaan yllä järjestäjien omat korjaamot ja huoltohallit. Useat järjes-
täjät kokevat, että oppilaitosnäytöt on mahdollista suunnitella ja toteuttaa niin, että ne kattavat 
koko tutkinnon osan keskeisen osaamisen. Oppilaitosnäytöt toteutetaan pääosin asiakastöinä ja 
siten ne vastaavat melko hyvin työelämän vaatimuksia. Joidenkin tutkinnon osien näyttöjä on 
haastavaa toteuttaa työelämässä, koska kaikkea välineistöä ei ole saatavilla kaikissa työpaikoissa. 
Myös autokorinkorjauksen opiskelijoilla on haastavaa saada laajoja näyttöjä työelämästä alan 
kausiluonteisuuden ja joidenkin korjaamojen kapea-alaisen toiminnan vuoksi. Muutama järjestäjä 
mainitsi oppilaitosnäyttöjen heikkoudeksi kuitenkin sen, että niistä puuttuvat aidot vuorovaiku-
tus- ja asiakaspalvelutilanteet. Arviointiryhmän mielestä autoalan tutkinnon perusteet antaisivat 
hyvät mahdollisuudet toteuttaa näyttöjä työelämässä nykyistä enemmän. Arvioinnin mukaan 
myös koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat tukisivat hyvin 
näyttöjen toteuttamista työpaikoilla.

Koulutuksen järjestäjät kokivat yhteistyön työelämän kanssa onnistuneen kohtalaisen hyvin 
näyttöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Arvioinnissa kävi ilmi, etteivät työ- 
elämän edustajat osallistu kovin aktiivisesti opetuksen ja näyttöjen suunnitteluun. Usein työelämän 
”ääni” koulutukseen tapahtuu neuvottelukuntien ja toimielinten kautta.  Myös oppilaitosnäyttöjen 
arviointiin työelämä osallistuu harvoin. Useat järjestäjät mainitsivatkin yhdeksi tärkeimmäksi 
kehittämistarpeeksi työelämän sitouttamisen aktiivisemmin koulutuksen suunnitteluun ja oppi-
laitosnäyttöjen arviointiin. Koulutuksen järjestäjillä on usein kyllä halua ottaa työelämän edustajat 
mukaan toimintansa suunnitteluun ja kehittämiseen, mutta työpaikan kiireet ja resurssipula 
asettavat haasteita näiden toteutumiselle.

Autoalan koulutuksen työelämälähtöisyyden laatua heikentää osaltaan myös se, että alalla on 
vähän (19 %) koulutettuja työpaikkaohjaajia. Vaikka työpaikkaohjaajat perehdytetään näyttöön 
ja arviointiin usein ennen työssäoppimisjakson alkua, mainitsivat lähes kaikki järjestäjät yhdeksi 
keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi työpaikkaohjaajakoulutuksen käyneiden työpaikkaohjaajien 
määrällisen lisäämisen sekä heidän arviointiosaamisensa kehittämisen. Työpaikkaohjaajien arvi-
ointiosaamisen keskeisin haaste on kriteeriperusteinen arviointi ja siinä kriteerien ymmärtäminen 
ja soveltaminen. Työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistumiseen vaikuttaa paljolti työpaikan koko, 
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sillä pienestä yrityksestä ei useinkaan ole aikaa ja varaa lähteä koulutukseen. Myös työpaikkaoh-
jaajien suuri vaihtuvuus lisää tarvetta jatkuvaan työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Autoalan koulutuksen työelämälähtöisyyttä heikentää osaltaan myös se, että vain harvat (18 %) 
opettajat olivat osallistuneet työelämäjaksolle viimeisimmän viiden vuoden aikana. Osallistumisessa 
oli suurta vaihtelua järjestäjien kesken. Yli puolella (52 %) järjestäjistä ei ollut yhtään opettajaa 
osallistunut työelämäjaksoille ko. ajankohtana.

Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat ovat hyviä 

Tulosten mukaan autoalan koulutuksen laatutaso on hyvä näyttöjen arvosanoilla mitattuna. Opis-
kelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä. Opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin 
työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan sekä elinikäisen oppimisen 
avaintaidot. Keskiarvolla mitattuna näiden osaamisessa ei ollut juurikaan eroa. Sen sijaan heikoiten 
opiskelijat hallitsivat aikaisempien arviointien tapaan työn perustana olevan tiedon hallinnan.

Erityisen hyviä arvosanoja opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: rengastyöt, pintavau-
riotyöt, auton korin sähkövarustetyöt ja auton turvavarustetyöt. Vastaavasti keskimääräisesti 
heikompia arvosanoja edellisiin tutkinnon osiin verrattuna opiskelijat saivat erityisesti huolto- ja 
korjaustyöt -, eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt sekä kuviomaalaustyöt -tutkinnon osissa. 
Tosin näidenkin tutkinnon osien yleisin arvosana oli hyvä.

Näyttöjen arvosanoissa oli eroja sukupuolten välillä: miehet saivat naisia parempia arvosanoja 
kaikilla osaamisalueilla ja erityisesti työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnassa. Kaiken kaikkiaan miesten arvosanat olivat keskimäärin noin kaksi kymmenystä 
parempia kuin naisten. Syitä sukupuolten välisiin arvosanaeroihin ei tämän arviointiaineiston 
pohjalta saatu selville. 

Ruotsinkieliset opiskelijat saivat suomenkielisiä opiskelijoita hieman parempia arvosanoja kaikil-
la osaamisalueilla. Suurin ero ruotsinkielisten hyväksi ilmeni erityisesti työprosessin hallinnan 
arvosanoissa. Erojen syitä ei tässä arvioinnissa saatu selville.

Arvosanoissa oli eroja myös koulutuksen järjestäjien välillä. Heikoimpaan ja parhaimpaan neljän-
nekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli noin puoli arvosanaa. Arvosanat 
erosivat myös alueellisesti. Lapin ja Lounais-Suomen alueella toimivien järjestäjien arvosanat 
olivat keskimäärin muita heikompia kaikilla osaamisalueilla. Parhaimpia arvosanoja sitä vastoin 
saatiin Itä- ja Etelä- Suomen alueella toimivissa oppilaitoksissa.

Koulutuksen järjestäjien ja alueiden väliset erot näyttöjen arvosanoissa selittyvät ainakin joiltakin 
osin näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöillä. Kuten tämä ja aikaisemmatkin arvioinnit 
osoittavat, saavat opiskelijat työpaikkanäytöissä kauttaaltaan parempia arvosanoja kuin oppilai-
tosnäytöissä. Samoin työelämän edustajan osallistuminen arviointiin takaa opiskelijalle paremmat 
arvosanat kuin se, että arviointi toteutetaan yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa. Lapin alueella 
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toimivilla järjestäjillä valtaosa näytöistä (93 %) ja Lounais-Suomen alueella yli puolet suoritettiin 
oppilaitoksissa, ja ne olivat siten useimmiten opiskelijan ja opettajan yhdessä arvioimia. Sen sijaan 
Etelä- ja Itä-Suomessa enemmistö näytöistä oli työpaikkanäyttöjä, joiden arvioinnissa oli mukana 
työelämän edustaja. Arvosanojen eroihin voi osaltaan vaikuttaa myös organisaatioiden ja alueiden 
toimintakulttuuri.

Erityisopiskelijat saavat lähes yhtä hyviä arvosanoja 
kuin muut opiskelijat

Myös erityisopiskelijoilla on hyvät edellytykset sijoittua työelämään ammattiosaamisen näyttöjen 
arvosanojen perusteella. Lähes kaikki erityisopiskelijat suoriutuivat näytöistä ilman mukautet-
tuja tavoitteita. Heilläkin yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä. Verrattuna muihin 
opiskelijoihin, erityisopiskelijoilla oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä arvosanoja.

Erityisopiskelijat hallitsivat parhaiten elinikäisen oppimisen avaintaidot sekä työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin hallinnan. Vastaavasti heikoimmat arvosanat he saivat työprosessin ja 
työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Erityisopiskelijoiden näytöistä 43 prosenttia suoritettiin 
työelämässä ja 54 prosenttia oppilaitoksessa. Useimmiten näytön arviointiin osallistuivat opettaja 
ja opiskelija yhdessä. 

Koulutuksen järjestäjät olivat tukeneet erityisopiskelijoiden suoriutumista näytöissä useimmiten 
järjestämällä heille henkilökohtaista ohjausta työssäoppimisessa ja teoriaopinnoissa. Tämän lisäksi 
ohjauksen määrää oli lisätty ennen näyttöä ja näytön suorittamiseen oli annettu lisäaikaa. Ylei-
simmät syyt erityisopetukseen olivat kielelliset vaikeudet sekä hahmottamisen, tarkkaavaisuuden 
ja keskittymisen vaikeudet.

Pedagogisten toimintojen yhteydet arvosanoihin ovat heikot,  
arviointikäytäntöjen vahvat 

Arvioinnissa selvitettiin myös autoalan koulutuksen ja näyttöjen toteutukseen liittyviä pedagogisia 
käytänteitä ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointikäytäntöjä. Lähiopetuksen viik-
kotuntimäärä oli keskimäärin 29 tuntia ja työssäoppimisen määrä 23 opintoviikkoa. Pedagogisesti 
päteviä opettajia oli autoalalla keskimäärin 85 prosenttia ja heidän täydennyskoulutuspäivien 
määrä viimeisen viiden vuoden aikana oli keskimäärin noin 12 päivää.

Koulutuksen järjestäjien välillä oli jonkin verran eroja lähiopetuksen, työssäoppimisen, pedago-
gisesti pätevien sekä koulutettujen työpaikkaohjaajien määrissä sekä opettajien aktiivisuudessa 
työelämäjaksoille ja täydennyskoulutukseen osallistumisessa. Näillä edellä luetuilla pedagogisilla 
toiminnoilla ei havaittu kuitenkaan olevan yhteyttä opiskelijan saamiin näyttöjen arvosanoihin. 
Myös koulutuksen järjestäjien luokittelu arvosanojen perusteella heikoimpaan, keskitasoiseen 
ja parhaimpaan neljännekseen osoitti, ettei näiden ryhmien välillä ollut merkittäviä ja johdon-
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mukaisia eroja pedagogisessa toiminnassa. Esimerkiksi pedagogisesti päteviä opettajia oli eniten 
heikoimman neljänneksen järjestäjäryhmässä.

Arviointi osoitti, että opiskelijoiden arvosanat ovat riippuvaisia siitä, kuka tai ketkä näytön arvioin-
tiin osallistuvat ja missä näyttö suoritetaan. Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa takasi 
opiskelijalle parhaimmat arvosanat. Arvosanat olivat erityisen hyviä silloin, jos näytön arviointiin 
osallistuivat opiskelija ja työelämän edustaja kahdestaan tai opiskelija, opettaja ja työelämän edus-
taja yhdessä. Sen sijaan heikoimmat arvosanat opiskelija sai silloin, kun näyttö arvioitiin yhdessä 
opettajan ja opiskelijan kanssa tai koko arviointikeskustelua ei pidetty. Myös työpaikalla toteutet-
tujen näyttöjen arvosanat ovat kauttaaltaan oppilaitosnäyttöjä parempia, mikä johtuu siitä, että 
työpaikkanäyttöjen arvioinnissa on mukana usein työelämän edustaja, kun taas oppilaitosnäytöt 
arvioidaan lähes poikkeuksetta yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi 
näytöissä jää taka-alalle

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi näytöissä on haasteellista. Vaikka koulutuksen 
järjestäjät ovat onnistuneet sisällyttämään näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiinsa 
melko hyvin elinikäisen oppimisen avaintaidot, niiden systemaattinen arviointi näytössä jää usein 
toteutumatta. Tätä tukee osaltaan myös se havainto, että puuttuvia arvosanatietoja oli aikaisempi-
en arviointien tapaan eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Myös koulutuksen järjestäjien 
itsearvioinnin mukaan autoalan näytöt ovat mitanneet ammatillista osaamista paremmin kuin 
elinikäisen oppimisen avaintaitoja. 

Autoalalla toteutettavat näytöt ovat usein melko lyhytkestoisia ja niissä korostuu toiminnallisen 
osaamisen, kuten työprosessin ja työtehtävien hallinta. Työpaikkanäytöissä elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen arviointi voi jäädä yksittäisiin asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi 
kaikissa työpaikoissa opiskelijat eivät useinkaan pääse osallistumaan töiden vastaanottoon ja 
luovutukseen, jolloin esimerkiksi vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilannetta olisi luontevaa  
arvioida. Oppilaitosympäristöstä puuttuvat taas aidot työelämän kaltaiset yllättävät asiakaspal-
velu- ja vuorovaikutustilanteet, jolloin näiden taitojen arviointi voi olla keinotekoista. Myös 
arvosanojen korrelaatiotarkastelut osoittivat, että työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja 
materiaalin hallinnan arvosanoilla oli voimakkaammat yhteydet näytön lopulliseen arvosanaan 
kuin työn perustana olevan tiedon ja etenkin elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvosanoilla. 
Jatkossa erityisesti asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen osoittamiseen ja arviointiin tulisi 
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, sillä näiden taitojen hallinta korostuu autoalalla, jossa 
on paljon pieniä yrityksiä.

Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja siinä, miten ne olivat sisällyttäneet elinikäisen oppimisen 
avaintaidot näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiinsa: osa järjestäjistä oli sisällyttänyt 
nämä taidot suunnitelmiinsa kun taas osalta ne puuttuivat kokonaan. Myös itsearviointi osoitti, 
että osalla järjestäjistä näiden taitojen integrointi näyttöihin on vasta suunnitteluvaiheessa, kun 
taas osalla näiden taitojen arviointi näytöissä on jo systemaattista ja vakiintunutta toimintaa. 
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Se, miksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi jää näytössä usein taka-alalle, voi osaltaan 
johtua myös siitä, että etenkin työpaikkaohjaajat pitävät näiden taitojen arviointikriteerejä usein 
vaikeaselkoisina. Myös niiden arviointi omana erillisenä kohteena voi olla vaikeaa. Arviointi- 
kriteerien avaaminen työelämän ja opiskelijoiden ”kielelle” nouseekin tärkeäksi kehittämistar-
peeksi, jotta näitä taitoja voidaan arvioida luotettavasti.

Toimielimen ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointi- 
suunnitelmien rooli näyttötoiminnan laadun-
varmistajana vaihtelee järjestäjittäin

Toimielimen rooli näyttöjen laadun varmistajana vaihtelee paljon koulutuksen järjestäjien välillä. 
Järjestäjien itsearvioinnin mukaan vajaalla kolmanneksella järjestäjistä on toimielin, jonka toiminta 
on vakiintunutta, järjestelmällistä ja kehittämissuuntautunutta. Joukossa oli kuitenkin järjestäjiä 
(n = 11), joiden toimielimen rooli näyttöjen laadunvarmistajana on vasta suunnitteluvaiheessa ja 
sisältää siten vain satunnaisia toimenpiteitä.

Arvioinnin mukaan autoalan näyttöjen toimielimet keskittyvät lähinnä niiden lakisääteisiin teh-
täviin, jossa korostuu erityisesti näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien hyväksyminen. 
Näyttöjen ”lakisääteistä” seuranta- ja valvontatehtävää ne hoitavat seuraamalla näyttöjen arvosanoja 
ja toteuttamiskäytäntöjä sekä käsittelemällä opiskelija- ja työelämäpalautteita. Tavallisille opettajille 
toimielin näyttäytyy etäiseltä, joskin sen koetaan ”raamittavan” näyttötoimintaa.

Monet koulutuksen järjestäjät mainitsivat toimielimen toiminnan keskeisimmiksi kehittämistar-
peiksi sen roolin terävöittämisen näyttöjen laadun varmistajana sekä toimielimen kouluttamisen 
ja perehdyttämisen tehtävään.

Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien laadussa ja rakenteessa oli eroja järjestäjien välillä. 
Osa suunnitelmista oli lähes ”kopioita” tutkinnon perusteista ja osa hyvinkin käytännönläheisiä. 
Niiden laajuus vaihteli järjestäjittäin yhdestä sivusta sataan sivuun. Arvioinnin mukaan näyttösuun-
nitelmat vastasivat keskimäärin hyvin tutkinnon perusteita ja ne mahdollistivat hyvin näyttöjen 
työelämälähtöisyyden toteutumisen. Lisäksi niissä oli huomioitu melko hyvin elinikäisen oppimisen 
avaintaidot. Vastaavasti yhteisiä tutkinnon osia suunnitelmissa ei ollut huomioitu juuri lainkaan.

Arvioinnin luotettavuuteen ja näyttöjen laatuun 
kiinnitettävä enemmän huomiota

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

Arvioinnissa nousi esille, että etenkin työelämän edustajilla on vaikeuksia tulkita tutkinnon  
perusteiden arviointikriteereitä työelämän vaatimusten kannalta. Arvioinnin luotettavuus on  
erityisen ongelmallinen työpaikkanäytöissä, joita opettaja ei useinkaan ole paikan päällä seuraamas-
sa. Opettajan läsnäolo arviointikeskustelussa kriteerien tulkitsijana ja arvioinnin yhteen vetäjänä 
onkin luotettavan arvioinnin toteutumisen kannalta ehdoton edellytys.

Arviointi osoitti, että näyttöjen laatu vaihtelee melko paljon koulutuksen järjestäjien, näyttöpaik-
kojen ja opiskelijoiden välillä. Autoalan näytöt ovat melko usein lyhytkestoisia teknisiä suoritteita, 
joissa arviointi kohdistuu näkyvän toiminnan, lähinnä työprosessin ja työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalin hallinnan arviointiin. Näin ollen näyttöjen toteuttaminen laajoina työelämän 
toimintakokonaisuuksina jää melko usein toteutumatta. Tätä havaintoa tukee osaltaan myös se, 
että näytön kuvausten pohjalta tehdyt arviot näytön vaativuudesta osoittivat, että enemmistö 
näytöistä oli liian suppeita tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin nähden. Toisaalta 
näytön vaativuuden arviointia ei voida tehdä luotettavasti pelkän näyttötodistukseen tulevan 
kuvauksen perusteella, sillä kuvauksen laadintaan ei ole olemassa kansallisesti yhtenäistä ohjetta 
ja linjausta. Tämän vuoksi kuvaukset ja niiden laatu vaihtelevat paljon järjestäjittäin.

Vaikka oppilaitosnäytöt on usein melko helppo suunnitella etukäteen niin, että ne kattavat kes-
keisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, kääntöpuolena on niiden keinotekoisuus ja 
etenkin elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvioinnin hankaluus. Aiemmat arvioinnit ovat myös 
osoittaneet, etteivät opiskelijat koe oppilaitosnäyttöjä yhtä motivoivina kuin työpaikkanäyttöjä. 
Kaiken kaikkiaan näyttöpaikkojen laadulliset erot tuovat haasteita opiskelijoiden arvioinnin yh-
denvertaiselle toteutumiselle. Jatkossa olisi tarpeen kiinnittää huomiota myös siihen, että niin 
opettajat kuin työelämän edustajatkin hahmottaisivat näytöt prosesseina eivätkä lyhytkestoisina 
suoritteina tai tapahtumina.

Arvioinnissa ilmeni jonkin verran kritiikkiä kolmiportaista arviointiasteikkoa kohtaan. Asteikon 
heikkoutena nähdään erityisesti sen heikko erottelevuus, toisin sanoen opiskelijat saavat saman 
arvosanan hyvin erilaisesta osaamisesta.

Edellä kuvattujen luotettavuusnäkökohtien perusteella on selvää, etteivät ammattiosaamisen 
näytöt pelkästään riitä antamaan luotettavaa kuvaa opiskelijan osaamisesta kansallisessa arvioin-
nissa, vaan tämän lisäksi tarvittaisiin muutakin opiskelijan osaamista kuvaavaa arviointiaineistoa. 
Esimerkiksi opiskelijan osaamisen itsearviointi ja erikseen sovitut yhtenäiset näyttötehtävät 
voisivat tulla kyseeseen. Lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen ja yhteisten tutkinnon osien 
arviointiin tarvitaan omat kansalliset mittarit.
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Vaikka ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan oppimistulosten arviointijärjestelmään liittyy-
kin luotettavuusongelmia, voidaan sen avulla nostaa esiin näyttöjen järjestämisprosessia, koulu-
tuksen järjestäjien ja eri tutkintojen pedagogisia käytänteitä ja toimintaa koskevia vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita. Monipuolinen arviointiaineisto vahvistaa arvioinnin luotettavuutta kuten 
myös sen kehittävää luonnetta. Luotettavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi 
tulisi erityistä huomiota kiinnittää sekä opettajien että työpaikkaohjaajien arviointiosaamiseen 
ja etenkin kriteeriperusteisen arvioinnin hallintaan. Jatkossa myös näytön kuvauksen laatuun 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä näyttötodistus parhaimmillaan antaa työnantajalle rek-
rytointitilanteessa luotettavan kuvan opiskelijan osaamisesta ja siitä, millaisissa työpaikoissa ja 
työtehtävissä opiskelija on opintojensa aikana ollut. Laadukas näyttötodistus voi osaltaan tukea 
myös opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Seuranta- ja palautetiedon hyödyntämisessä 
on vielä kehitettävää

Enemmistö koulutuksen järjestäjistä kerää palautetta opiskelijoilta, työelämän edustajilta ja opetta-
jilta, mutta palautteiden kokoamisen systemaattisuudessa ja etenkin sen hyödyntämisessä on suurta 
vaihtelua järjestäjien välillä. Joukossa oli useita järjestäjiä (20/44), joilta puuttui systemaattinen 
palautetiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen. Noin joka kymmenennellä järjestäjällä palaute-
tiedon kokoaminen on hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, ja toimintaa kehitetään sen pohjalta.

Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin mukaan näyttötoiminnan seuranta ja arviointi olivat 
kehittämisen ohella yksi heikoimmin hallituista osa-alueista. Palautetta kerätään näytöistä ja 
työssäoppimisesta ja se kootaan usein sähköisillä järjestelmillä kuten Inka, OPIX-Top ja Webropol 
-alustoilla. Tyypillisesti näyttöjen laatua seuraa toimielin. Jotkut koulutuksen järjestäjät tekevät 
ammattiosaamisen näyttöihin itse- ja vertaisarviointeja.

Palautteen kerääminen erityisesti työelämältä koetaan usein aikaresurssien vuoksi haasteelliseksi 
mutta toiminnan kehittämisen kannalta tärkeäksi. Palaute työpaikoilta saadaan usein suullisesti 
opettajilta työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä. Useat koulutuksen järjestäjät mainitsivat 
keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi palautetiedon analysoinnin ja hyödyntämisen sekä työelä-
mäpalautteen syystemaattisen kokoamisen.



91

12 
 Kehittämisehdotukset

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

Autoalan perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät

 ▪  varmistavat, että tutkintokohtainen opetussuunnitelma ja suunnitelmat näyttöjen toteut-
tamisesta ja arvioinnista vastaavat tutkinnon perusteita

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

 ▪  varmistavat autoalan koulutuksen työelämälähtöisyyden toteutumisen: lisäävät työpaikalla 
toteutettavien näyttöjen määrää ja sitouttavat työelämän edustajat oppilaitosnäyttöjen 
arviointiin

 ▪  luovat opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet päästä tutkinnon tavoitteiden mukaisiin 
työssäoppimis- ja näyttöpaikkoihin

 ▪  sisällyttävät näyttöihin nykyistä laajemmin ja systemaattisemmin elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen arvioinnin, selkeyttävät niiden tavoitteita ja kriteereitä niin, että työpaikka-
ohjaajat ja opiskelijat ymmärtävät ne. Kiinnittävät huomiota erityisesti asiakaspalvelu- ja 
vuorovaikutustaitojen arviointiin, sillä nämä taidot korostuvat autoalalla, jossa on paljon 
pieniä yrityksiä.

 ▪  perehdyttävät työpaikkaohjaajat työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteisiin ja niiden 
arviointiin

 ▪  varmistavat opettajien ja työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen

 ▪  varmistavat, että opettajien osaaminen ja opetus vastaavat tutkinnon perusteiden vaati-
muksia

 ▪  lisäävät eri alojen opettajien välistä yhteistyötä koulutuksen ja opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa
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 ▪  ottavat työelämän edustajat ja opiskelijat aktiivisemmin mukaan koulutuksen suunnitteluun

 ▪  hyödyntävät hyviä käytäntöjä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamisessa ja tarjoavat 
työpaikkaohjaajakoulutusta niin, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja pääsee siihen 
osallistumaan. Kehitetään työpaikkaohjaajakoulutukseen malleja, jossa koulutus tapahtuu 
työpaikoilla.

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

 ▪  turvaavat opettajille riittävät resurssit työssäoppimisen ja näytön ohjaukseen ja arviointiin

 ▪  varmistavat opetusvälineiden, -menetelmien, -sisältöjen ja -laitteistojen ajanmukaisuuden

 ▪  varmistavat kansalliseen arviointiin toimitettavien tietojen luotettavuuden

 ▪  kiinnittävät huomiota näyttötodistukseen tulevan näytön kuvauksen laatuun ja sisältöön

 ▪  tehostavat ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen roolia näyttötoiminnan laadunvar-
mistuksessa

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

Opetusviranomaiset

 ▪  varmistavat, että tutkinnon perusteet vastaavat työelämän tarpeita ja ne ovat joustavasti 
muokattavissa työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä paikallisella että kansallisella tasolla

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

 ▪  varmistavat, että elinikäisen oppimisen avaintaidot tulevat arvioiduksi myös ammattiosaa-
misen näytöissä

 ▪  turvaavat opettajien täydennyskoulutuksen ja työelämäjaksojen jatkuvuuden

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

 ▪  laativat kriteerit näyttötodistukseen tulevalle näytön kuvaukselle

 ▪  hyödyntävät autoalan arviointituloksia ammattiosaamisen näyttöjen, työssäoppimisen, 
opiskelijan arvioinnin ja erityisesti tutkinnon perusteiden kehittämisessä.
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Liite 1 Itsearviointilomake

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi

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

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

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

pisteessä/oppilaitoksessa, täytetään yksi tutkintokohtainen lomake.

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

PERUSTIEDOT

Koulutuksen järjestäjän nimi: 

Perustutkinto: 

Itsearviointiryhmän kokoonpano (nimi ja asema): 

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

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

I   KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTATIEDOT

I TAUSTATIEDOT

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

3.  Opettajalla/opettajilla on työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaukseen aikaa käytössään
( ) Alle 25 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) 25–49 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) 50–74 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä
( ) Yli 75 % opiskelijaryhmän tuntimäärästä

4.  Kuinka suuri osa ko. tutkinnon päätoimisista ammattiopettajista on pedagogisesti päteviä?            
_____ (%) 

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

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

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

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

 • Koulutuksen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus?

1 2 3 4 5

 • Koulutuksen tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus?

1 2 3 4 5

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

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

1 2 3 4 5

•  Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi?

1 2 3 4 5

Kommentit/Perustelut

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

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN PROSESSIN ARVIOINTI

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

Ohje kohtiin TEEMAT I–IV:

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

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

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

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

1a)  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

1b)  Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen 

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

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

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

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistyvä
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

TEEMA II AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN LAATU

2a)  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla 

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

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut
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2b)  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa 

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

työelämän vaatimuksiin
 ▪ työelämän edustajien osallistuminen oppilaitoksissa järjestettäviin ammattiosaamisen näyttöihin

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

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

Vastaus:

2c)  Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

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

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2e)  Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2f)  Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa 

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

2g)  Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

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

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

2h)  Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

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

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

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

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

TEEMA III AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SEURANTA JA ARVIOINTI

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

tamisesta

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet

Kommentit/Perustelut

TEEMA IV AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

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

toiminnan ohjausta
 ▪ kehittämishankkeet

Arviointitaso Puuttuva
(0)

Alkava
(1–2)

Kehittyvä
(3–4)

Edistynyt
(5–6)

Pisteet
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Kommentit/Perustelut

TEEMA V YLEISKÄSITYS OPISKELIJOIDEN AMMATILLISESTA OSAAMISESTA 

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

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

Osaamisalue Tyydyttävästi
(T1)

Hyvin
(H2)

Kiitettävästi
(K3)

Työprosessin hallinnan
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 
hallinnan

Työn perustana olevan tiedon hallinnan
Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan

Kommentit/Perustelut

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

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

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

1 2 3 4 5
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 • ammatillista osaamista?  

1 2 3 4 5

 • elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa?

Kommentit/Perustelut

11.  Kiteyttäkää vielä lopuksi, mitkä ovat ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän opiskelijan arvi-
oinnin keskeiset vahvuudet, ongelmat ja kehittämisen kohteet. 

 Vahvuudet:

 Ongelmat:

 Kehittämiskohteet:
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Liite 2 Ammattiosaamisen näyttösuunnitelman arviointilomake

Toimielimen hyväksymä näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Asteikko Perustelut /  
muistiinpanot /  
havainnot

Koulutuksen järjestäjä on laatinut ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyttänyt sen toimielimellä 

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

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

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain kuka/ketkä 
näytön arvioivat

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

Näyttösuunnitelmassa on määritelty tutkinnon osittain missä näytöt 
toteutetaan

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

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

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

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

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

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

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen eri osa-alueet

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

Näyttösuunnitelmassa on huomioitu ammattitaitoa täydentävät 
tutkinnon osat

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

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

Näyttösuunnitelma mahdollistaa näyttöjen työelämälähtöisyyden 
toteutumisen

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

Muistiinpanoja:

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

Valitse analysoimistasi suunnitelmista sellainen, jota pidät HYVÄNÄ KÄYTÄNTÖNÄ.
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Liite 3 Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen 
tunnusluvut arviointikohteittain tutkinnon eri osissa

Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Auton tai moottori- 
pyörän huoltaminen 
30 ov

n 1034 1033 1034 1030 1130
Puuttuva 96 97 96 100 0
Keskiarvo 2,268 2,287 2,170 2,279 2,285
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5975 ,6219 ,6113 ,5989 ,5939

Huolto- ja korjaustyöt 
20 ov

 

n 159 159 159 159 172
Puuttuva 14 14 14 14 1
Keskiarvo 1,950 1,987 1,937 2,025 2,029
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6038 ,6263 ,6130 ,5948 ,5966

Auton korjaaminen 
30 ov

n 1013 1012 1012 1008 1078
Puuttuva 75 76 76 80 10
Keskiarvo 2,294 2,305 2,213 2,325 2,332
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5934 ,6216 ,6146 ,6153 ,6026

Pintavauriotyöt 20 ov n 129 129 129 129 147
Puuttuva 18 18 18 18 0
Keskiarvo 2,481 2,302 2,310 2,535 2,469
Mediaani 3,000 2,000 2,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,6137 ,5392 ,5562 ,6130 ,5770

Mittaus- ja korivaurio-
työt 20 ov

 

n 94 94 94 94 116
Puuttuva 22 22 22 22 0
Keskiarvo 2,223 2,202 2,170 2,351 2,284
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,7056 ,5788 ,5799 ,6343 ,6158
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Pohjustustyöt 20 ov
 

n 48 47 47 48 48
Puuttuva 0 1 1 0 0
Keskiarvo 2,208 2,213 2,234 2,208 2,208
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6174 ,5080 ,5976 ,5819 ,5442

Ruiskumaalaustyöt 
20 ov
 

n 46 46 46 46 48
Puuttuva 2 2 2 2 0
Keskiarvo 2,130 2,261 2,130 2,196 2,292
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6186 ,4440 ,4993 ,5424 ,4593

Myynti ja tuote- 
tuntemus 30 ov

 

n 4 4 4 4 4
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,500 2,250 2,500 2,500 2,500
Mediaani 2,500 2,000 2,500 2,500 2,500
Moodi 2,0a 2,0a 2,0 2,0a 2,0a
Keskihajonta ,5774 ,5774 ,5000 ,5774 ,5774

Markkinointi ja  
asiakaspalvelu 
20 ov 

n 4 4 4 4 4
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,000 2,000 2,750 2,000 2,000
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
Keskihajonta 0,0000 0,0000 0,0000 ,5000 0,0000

Osto- ja hankinta- 
toiminta 10 ov 

n 4 4 4 4 4
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,250 2,500 2,500 2,250 2,500
Mediaani 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500
Moodi 2,0 2,0a 2,0a 2,0 2,0a
Keskihajonta ,5000 ,5774 ,5774 ,5000 ,5774

Varaosamyyntityö ja 
asiakaspalvelu 20 ov 

n 10 10 10 10 10
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5164 ,5164 ,5164 ,5164 ,5164
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Varastonhallinta 20 ov 
 

n 12 12 12 12 12
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,417 2,333 2,333 2,333 2,333
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5149 ,4924 ,4924 ,4924 ,4924

Pienkoneiden  
korjaaminen 30 ov

 

n 47 47 47 47 52
Puuttuva 5 5 5 5 0
Keskiarvo 2,298 2,362 2,426 2,255 2,423
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500
Moodi 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,6226 ,6402 ,6166 ,7652 ,6370

Sähkövarusteiden 
mittaus ja korjaus 10 ov

 

n 878 879 879 874 939
Puuttuva 62 61 61 66 1
Keskiarvo 2,172 2,200 2,061 2,252 2,194
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6643 ,6551 ,6480 ,6373 ,6388

Rengastyöt 10 ov n 131 131 131 131 134
Puuttuva 3 3 3 3 0
Keskiarvo 2,504 2,443 2,221 2,351 2,530
Mediaani 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 2,0 2,0a 3,0
Keskihajonta ,6248 ,6222 ,6713 ,6554 ,6093

Kuorma-auton 
alusta- ja hallinta- 
laitteiden korjaus 10 ov 

n 154 154 156 155 157
Puuttuva 3 3 1 2 0
Keskiarvo 2,208 2,208 2,115 2,219 2,261
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6829 ,6733 ,6717 ,6373 ,6807

Moottorin ja voiman- 
siirron huolto ja  
korjaus 10 ov 

n 832 831 831 824 908
Puuttuva 76 77 77 84 0
Keskiarvo 2,279 2,300 2,212 2,323 2,315
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6276 ,6115 ,6331 ,6158 ,6193

Hydrauliikka- ja  
pneumatiikka- 
järjestelmien 
korjaus 10 ov 

n 30 30 30 30 30
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,233 2,367 2,267 2,333 2,333
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,4302 ,4901 ,4498 ,4795 ,4795
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Paineilmajarrujen 
testaus ja korjaus 
10 ov 

n 87 87 87 87 88
Puuttuva 1 1 1 1 0
Keskihajonta 2,241 2,276 2,057 2,287 2,307
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5281 ,5845 ,5976 ,5888 ,5541

Maalauksen esi- 
käsittelytyöt 10 ov

 

n 124 124 124 124 137
Puuttuva 13 13 13 13 0
Keskiarvo 2,298 2,274 2,242 2,347 2,343
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6373 ,5310 ,6031 ,6381 ,6116

Auton turvavarustetyöt 
10 ov

 

n 201 201 201 196 211
Puuttuva 10 10 10 15 0
Keskiarvo 2,368 2,303 2,279 2,418 2,365
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6195 ,5852 ,6340 ,5715 ,5972

Auton korin sähkö- 
varustetyöt 10 ov 

n 181 181 181 182 207
Puuttuva 26 26 26 25 0
Keskiarvo 2,425 2,387 2,260 2,566 2,449
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000
Mediaani 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5688 ,5818 ,5715 ,5695 ,6043

Auton lisävarustetyöt 
10 ov

 

n 123 123 123 123 129
Puuttuva 6 6 6 6 0
Keskiarvo 2,252 2,309 2,195 2,268 2,256
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5521 ,5452 ,5819 ,5878 ,5766

Eri materiaalien 
korjaus- ja maalaus-
työt 10 ov 

n 52 52 51 49 52
Puuttuva 0 0 1 3 0
Keskiarvo 2,135 2,154 2,118 2,143 2,173
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6271 ,5004 ,6526 ,5401 ,5503

Autokorintyöt 10 ov

 

n 88 88 88 88 88
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,273 2,227 2,148 2,261 2,261
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6013 ,61561 ,6166 ,5772 ,5772
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Kuviomaalaustyöt 
10 ov 

n 42 42 42 42 42
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,119 2,095 2,190 2,238 2,143
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5038 ,4844 ,4547 ,4311 ,4722

Ajoneuvomyyntityö 
10 ov

 

n 4 4 4 4 4
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,250 2,250 2,250 2,750 2,250
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5000 ,5000 ,5000 ,5000 ,5000

Vapaa-ajan ajoneuvo-
jen sekä niiden vara-
osien myyntityö 10 ov
 

n 3 3 3 3 3
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 1,667 2,000 1,667 1,667 1,667
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 1,0a 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5774 ,5774 1,0000 ,5774 ,5774

Lisävaruste- ja tarvike-
myyntityö 10 ov

 

n 40 40 40 40 40
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,275 2,200 2,200 2,325 2,300
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6400 ,6485 ,6485 ,5723 ,6076

Rengas- ja vanne-
myynti 10 ov

 

n 6 6 6 6 6
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,667 2,667 2,500 2,667 2,667
Mediaani 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 2,0a 2,0a 3,0 3,0
Keskihajonta ,5164 ,5164 ,5477 ,5164 ,5164

Maastoajoneuvojen, 
mopojen ja mopo- 
autojen huolto ja 
korjaus 20 ov

 

n 41 41 41 41 42
Puuttuva 1 1 1 1 0
Keskiarvo 2,244 2,268 2,195 2,146 2,310
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6237 ,6334 ,5577 ,7267 ,5626

Moottoripyörien huolto 
ja korjaus 20 ov

 

n 9 9 9 9 9
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,444 2,222 2,222 2,444 2,222
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5270 ,4410 ,6667 ,5270 ,4410
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Venemoottoreiden ja 
varusteiden asennus, 
huolto ja korjaus 20 ov
 

n 2 2 2 2 5
Puuttuva 3 3 3 3 0
Keskiarvo 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ,4472

Uusien tuotteiden 
varustelu luovutus- 
kuntoon 10 ov
 

n 9 9 9 9 9
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,333 2,444 2,556 2,556 2,444
Keskiarvo 2,000 2,000 3,000 3,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0
Keskihajonta ,5000 ,5270 ,5270 ,5270 ,5270

Varaosavaraston hoita-
minen 10 ov

 

n 4 4 4 4 4
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,750 2,750 2,500 2,750 2,750
Mediaadi 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 2,0a 3,0 3,0
Keskihajonta ,5000 ,5000 ,5774 ,5000 ,5000

Varaosatyö ja varaston 
hallinta 10 ov

 

n 34 34 34 34 35
Puuttuva 1 1 1 1 0
Keskiarvo 2,559 2,500 2,471 2,500 2,543
Mediaani 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta ,5609 ,5641 ,5633 ,5641 ,5606

Tutkinnon osat 
ammatillisista 
perustutkinnoista 
10 ov

 

n 73 73 73 72 78
Puuttuva 5 5 5 6 0
Keskiarvo 2,082 2,110 2,000 2,014 2,077
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5952 ,6360 ,6236 ,6816 ,5759

Paikallisesti tarjottavat 
tutkinnon osat 10 ov

 

n 339 339 339 338 350
Puuttuva 11 11 11 12 0

Keskiarvo 2,221 2,233 2,065 2,349 2,223
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,6399 ,6310 ,6674 ,6418 ,6302
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Tutkinnon osa Työ- 
prosessin 

hallinta

Työ- 
menetelmien,  

-välineiden 
ja materiaalin 

hallinta

 Työn 
 perustana 

olevan  
tiedon  
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 

avain- 
taidot

Tutkinnon 
osan  

näytön  
arvosana

Yrittäjyys 10 ov

 

n 2 2 2 2 2
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000
Mediaani 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Työpaikkaohjaajaksi 
valmentautuminen 
2 ov
 

n 19 19 19 19 19
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,000 2,000 1,947 1,947 1,947
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta 0,0000 ,0000 ,2294 ,2294 ,2294

Ammattitaitoa  
syventävät ja laajen-
tavat  
tutkinnon osat 

n 60 60 60 60 60
Puuttuva 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,400 2,383 2,350 2,450 2,400
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Keskihajonta ,5272 ,5552 ,5771 ,5017 ,5584
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Liite 4 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov Työpaikka 598 53,4

Oppilaitos 434 38,8
Työpaikka ja oppilaitos 88 7,9
Yhteensä 1 120 100,0

Huolto- ja korjaustyöt 20 ov Työpaikka 23 13,3
Oppilaitos 150 86,7
Yhteensä 173 100,0

Auton korjaaminen 30 ov Työpaikka 647 60,1
Oppilaitos 391 36,3
Työpaikka ja oppilaitos 38 3,5
Yhteensä 1 076 100,0

Pintavauriotyöt 20 ov Työpaikka 53 36,1
Oppilaitos 94 63,9
Yhteensä 147 100,0

Mittaus- ja korivauriotyöt 20 ov Työpaikka 43 37,1
Oppilaitos 73 62,9
Yhteensä 116 100,0

Pohjustustyöt 20 ov Työpaikka 39 81,3
Oppilaitos 9 18,8
Yhteensä 48 100,0

Ruiskumaalaustyöt 20 ov Työpaikka 30 62,5
Oppilaitos 18 37,5
Yhteensä 48 100,0

Myynti ja tuotetuntemus 30 ov Työpaikka 3 75,0
Oppilaitos 1 25,0
Yhteensä 4 100,0

Markkinointi ja asiakaspalvelu 20 ov Työpaikka 4 100,0
Osto- ja hankintatoiminta 10 ov Työpaikka 3 75,0

Oppilaitos 1 25,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 ov Työpaikka 8 100,0
Varastonhallinta 20 ov Työpaikka 12 100,0
Pienkoneiden korjaaminen 30 ov Työpaikka 38 73,1

Oppilaitos 11 21,2
Työpaikka ja oppilaitos 3 5,8
Yhteensä 52 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov Työpaikka 437 46,6

Oppilaitos 485 51,8
Työpaikka ja oppilaitos 15 1,6
Yhteensä 937 100,0

Rengastyöt 10 ov Työpaikka 99 73,9
Oppilaitos 35 26,1
Yhteensä 134 100,0

Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 ov Työpaikka 77 49,4
Oppilaitos 75 48,1
Työpaikka ja oppilaitos 4 2,6
Yhteensä 156 100,0

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 ov Työpaikka 495 54,6
Oppilaitos 411 45,3
Työpaikka ja oppilaitos 1 ,1
Yhteensä 907 100,0

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 10 ov Työpaikka 21 70,0
Oppilaitos 9 30,0
Yhteensä 30 100,0

Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 ov Työpaikka 46 52,3
Oppilaitos 42 47,7
Yhteensä 88 100,0

Maalauksen esikäsittelytyöt 10 ov Työpaikka 56 41,2
Oppilaitos 80 58,8
Yhteensä 136 100,0

Auton turvavarustetyöt 10 ov Työpaikka 79 37,4
Oppilaitos 132 62,6
Yhteensä 211 100,0

Auton korin sähkövarustetyöt 10 ov Työpaikka 108 52,2
Oppilaitos 92 44,4
Työpaikka ja oppilaitos 7 3,4
Yhteensä 207 100,0

Auton lisävarustetyöt 10 ov Työpaikka 63 48,8
Oppilaitos 65 50,4
Työpaikka ja oppilaitos 1 ,8
Yhteensä 129 100,0

Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 10 ov Työpaikka 31 59,6
Oppilaitos 21 40,4
Yhteensä 52 100,0

Autokorintyöt 10 ov Työpaikka 41 46,6
Oppilaitos 47 53,4
Yhteensä 88 100,0

Kuviomaalaustyöt 10 ov Työpaikka 1 2,4
Oppilaitos 41 97,6
Yhteensä 42 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Ajoneuvomyyntityö 10 ov Työpaikka 4 100,0
Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö 10 ov Työpaikka 3 100,0

Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 ov Työpaikka 35 87,5
Oppilaitos 4 10,0
Työpaikka ja oppilaitos 1 2,5
Yhteensä 40 100,0

Rengas- ja vannemyynti 10 ov Työpaikka 6 100,0
Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus 20 ov Työpaikka 14 33,3

Oppilaitos 13 31,0
Työpaikka ja oppilaitos 15 35,7
Yhteensä 42 100,0

Moottoripyörien huolto ja korjaus 20 ov Työpaikka 9 100,0
Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus 20 ov Työpaikka 5 100,0
Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon 10 ov Työpaikka 9 100,0

Varaosavaraston hoitaminen 10 ov Työpaikka 3 75,0
Oppilaitos 1 25,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosatyö ja varaston hallinta 10 ov Työpaikka 30 85,7
Oppilaitos 5 14,3
Yhteensä 35 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 ov Työpaikka 29 37,2
Oppilaitos 49 62,8
Yhteensä 78 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Työpaikka 133 39,1
Oppilaitos 202 59,4
Työpaikka ja oppilaitos 5 1,5
Yhteensä 340 100,0

Yrittäjyys 10 ov Oppilaitos 2 100,0
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Oppilaitos 19 100,0
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Työpaikka 40 66,7

Oppilaitos 20 33,3
Yhteensä 60 100,0



118

Liite 5 Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n  %
Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov Opiskelija ja opettaja 398 38,6

Opiskelija ja työelämän edustaja 50 4,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 573 55,5
Opettaja ja työelämän edustaja 9 ,9
Arviointikeskustelua ei pidetty 2 ,2
Yhteensä 1 032 100,0

Huolto- ja korjaustyöt 20 ov Opiskelija ja opettaja 147 86,5
Opiskelija ja työelämän edustaja 8 4,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 15 8,8
Yhteensä 170 100,0

Auton korjaaminen 30 ov Opiskelija ja opettaja 384 38,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 54 5,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 555 55,4
Opettaja ja työelämän edustaja 8 ,8
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 ,1
Yhteensä 1 002 100,0

Pintavauriotyöt 20 ov Opiskelija ja opettaja 97 70,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 9 6,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 32 23,2
Yhteensä 138 100,0

Mittaus- ja korivauriotyöt 20 ov Opiskelija ja opettaja 77 74,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 1,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 25 24,3
Yhteensä 103 100,0

Pohjustustyöt 20 ov Opiskelija ja opettaja 11 23,9
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 6,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 31 67,4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 2,2
Yhteensä 46 100,0

Ruiskumaalaustyöt 20 ov Opiskelija ja opettaja 19 42,2
Opiskelija ja työelämän edustaja 2 4,4
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 22 48,9
Opettaja ja työelämän edustaja 2 4,4
Yhteensä 45 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n  %
Myynti ja tuotetuntemus 30 ov Opiskelija ja opettaja 1 25,0

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0

Markkinointi ja asiakaspalvelu 20 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4 100,0
Osto- ja hankintatoiminta 10 ov Opiskelija ja opettaja 1 25,0

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 8 100,0
Varastonhallinta 20 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 12 100,0
Pienkoneiden korjaaminen 30 ov Opiskelija ja opettaja 17 36,2

Opiskelija ja työelämän edustaja 5 10,6
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 25 53,2
Yhteensä 47 100,0

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov Opiskelija ja opettaja 434 49,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 46 5,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 394 44,8
Opettaja ja työelämän edustaja 3 ,3
Arviointikeskustelua ei pidetty 3 ,3
Yhteensä 880 100,0

Rengastyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 35 26,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 5 3,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 88 65,7
Opettaja ja työelämän edustaja 6 4,5
Yhteensä 134 100,0

Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden 
korjaus 10 ov

Opiskelija ja opettaja 69 45,4
Opiskelija ja työelämän edustaja 24 15,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 54 35,5
Opettaja ja työelämän edustaja 2 1,3
Arviointikeskustelua ei pidetty 3 2,0
Yhteensä 152 100,0

Moottorin ja voimansiirron huolto ja 
korjaus 10 ov

Opiskelija ja opettaja 370 42,2
Opiskelija ja työelämän edustaja 48 5,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 445 50,7
Opettaja ja työelämän edustaja 14 1,6
Yhteensä 877 100,0

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien kor-
jaus 10 ov

Opiskelija ja opettaja 6 20,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 24 80,0
Yhteensä 30 100,0

Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 ov Opiskelija ja opettaja 25 30,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 10 12,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 35 42,2
Opettaja ja työelämän edustaja 12 14,5
Arviointikeskustelua ei pidetty 1 1,2
Yhteensä 83 100,0



120

Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n  %
Maalauksen esikäsittelytyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 81 61,8

Opiskelija ja työelämän edustaja 4 3,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 45 34,4
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,8
Yhteensä 131 100,0

Auton turvavarustetyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 118 57,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 16 7,8
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 70 34,3
Yhteensä 204 100,0

Auton korin sähkövarustetyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 93 47,7
Opiskelija ja työelämän edustaja 13 6,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 88 45,1
Opettaja ja työelämän edustaja 1 ,5
Yhteensä 195 100,0

Auton lisävarustetyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 57 46,7
Opiskelija ja työelämän edustaja 11 9,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 54 44,3
Yhteensä 122 100,0

Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 21 43,8
Opiskelija ja työelämän edustaja 3 6,3
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 22 45,8
Opettaja ja työelämän edustaja 2 4,2
Yhteensä 48 100,0

Autokorintyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 47 55,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 1,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 37 43,5
Yhteensä 85 100,0

Kuviomaalaustyöt 10 ov Opiskelija ja opettaja 40 95,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 4,8
Yhteensä 42 100,0

Ajoneuvomyyntityö 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4 100,0
Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden  
varaosien myyntityö 10 ov

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja
3 100,0

Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 ov Opiskelija ja opettaja 3 7,5
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 37 92,5
Yhteensä 40 100,0

Rengas- ja vannemyynti 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 6 100,0
Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen 
huolto ja korjaus 20 ov

Opiskelija ja opettaja 32 84,2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 6 15,8
Yhteensä 38 100,0

Moottoripyörien huolto ja korjaus 20 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 9 100,0
Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, 
huolto ja korjaus 20 ov

Opiskelija ja työelämän edustaja
5 100,0

Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon 
10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 9 100,0
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Tutkinnon osa Arviointiin osallistuneet n  %
Varaosavaraston hoitaminen 10 ov Opiskelija ja opettaja 1 25,0

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosatyö ja varaston hallinta 10 ov Opiskelija ja opettaja 1 2,9
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 34 97,1
Yhteensä 35 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perus- 
tutkinnoista  10 ov

Opiskelija ja opettaja 50 64,1
Opiskelija ja työelämän edustaja 7 9,0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 21 26,9
Yhteensä 78 100,0

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opiskelija ja opettaja 196 58,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 24 7,1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 112 33,3
Opettaja ja työelämän edustaja 4 1,2
Yhteensä 336 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 2 100,0
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Opiskelija ja opettaja 19 100,0
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 
tutkinnon osat

Opiskelija ja opettaja 17 28,3
Opiskelija ja työelämän edustaja 40 66,7
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 3 5,0
Yhteensä 60 100,0
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Liite 6  Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet 

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %

Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov Opettaja 753 73,0
Työelämän edustaja 30 2,9
Opettaja ja työelämän edustaja 248 24,1
Yhteensä 1 031 100,0

Huolto- ja korjaustyöt 20 ov Opettaja 157 91,3
Työelämän edustaja 7 4,1
Opettaja ja työelämän edustaja 8 4,7
Yhteensä 172 100,0

Auton korjaaminen 30 ov Opettaja 695 68,5
Työelämän edustaja 50 4,9
Opettaja ja työelämän edustaja 270 26,6
Yhteensä 1 015 100,0

Pintavauriotyöt 20 ov Opettaja 110 75,3
Työelämän edustaja 9 6,2
Opettaja ja työelämän edustaja 27 18,5
Yhteensä 146 100,0

Mittaus- ja korivauriotyöt 20 ov Opettaja 86 74,1
Työelämän edustaja 6 5,2
Opettaja ja työelämän edustaja 24 20,7
Yhteensä 116 100,0

Pohjustustyöt 20 ov Opettaja 22 45,8
Työelämän edustaja 2 4,2
Opettaja ja työelämän edustaja 24 50,0
Yhteensä 48 100,0

Ruiskumaalaustyöt 20 ov Opettaja 23 47,9
Työelämän edustaja 2 4,2
Opettaja ja työelämän edustaja 23 47,9
Yhteensä 48 100,0

Myynti ja tuotetuntemus 30 ov Opettaja 1 25,0
Opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0

Markkinointi ja asiakaspalvelu 20 ov Opettaja ja työelämän edustaja 4 100,0
Osto- ja hankintatoiminta 10 ov Opettaja 1 25,0

Opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 ov Opettaja ja työelämän edustaja    8 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Varastonhallinta 20 ov Opettaja 2 16,7

Opettaja ja työelämän edustaja 10 83,3
Yhteensä 12 100,0

Pienkoneiden korjaaminen 30 ov Opettaja 27 51,9
Työelämän edustaja 1 1,9
Opettaja ja työelämän edustaja 24 46,2
Yhteensä 52 100,0

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov Opettaja 629 70,6
Työelämän edustaja 34 3,8
Opettaja ja työelämän edustaja 228 25,6
Yhteensä 891 100,0

Rengastyöt 10 ov Opettaja 77 57,5
Työelämän edustaja 2 1,5
Opettaja ja työelämän edustaja 55 41,0
Yhteensä 134 100,0

Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 
10 ov

Opettaja 124 80,0
Työelämän edustaja 10 6,5
Opettaja ja työelämän edustaja 21 13,5
Yhteensä 155 100,0

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 10 ov Opettaja 554 64,7
Työelämän edustaja 39 4,6
Opettaja ja työelämän edustaja 263 30,7
Yhteensä 856 100,0

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 
10 ov

Opettaja 17 56,7
Opettaja ja työelämän edustaja 13 43,3
Yhteensä 30 100,0

Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 10 ov Opettaja 48 55,2
Työelämän edustaja 11 12,6
Opettaja ja työelämän edustaja 28 32,2
Yhteensä 87 100,0

Maalauksen esikäsittelytyöt 10 ov Opettaja 84 65,6
Työelämän edustaja 5 3,9
Opettaja ja työelämän edustaja 39 30,5
Yhteensä 128 100,0

Auton turvavarustetyöt 10 ov Opettaja 147 70,0
Työelämän edustaja 7 3,3
Opettaja ja työelämän edustaja 56 26,7
Yhteensä 210 100,0

Auton korin sähkövarustetyöt 10 ov Opettaja 144 69,6
Työelämän edustaja 1 0,5
Opettaja ja työelämän edustaja 62 30,0
Yhteensä 207 100,0



124

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Auton lisävarustetyöt 10 ov Opettaja 82 63,6

Työelämän edustaja 5 3,9
Opettaja ja työelämän edustaja 42 32,6
Yhteensä 129 100,0

Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt 10 ov Opettaja 32 61,5
Työelämän edustaja 4 7,7
Opettaja ja työelämän edustaja 16 30,8
Yhteensä 52 100,0

Autokorintyöt 10 ov Opettaja 52 59,1
Työelämän edustaja 9 10,2
Opettaja ja työelämän edustaja 27 30,7
Yhteensä 88 100,0

Kuviomaalaustyöt 10 ov Opettaja 38 90,5
Opettaja ja työelämän edustaja 4 9,5
Yhteensä 42 100,0

Ajoneuvomyyntityö 10 ov Opettaja ja työelämän edustaja 4 100,0
Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien 
myyntityö 10 ov

Opettaja ja työelämän edustaja 3 100,0

Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 ov Opettaja 19 47,5
Opettaja ja työelämän edustaja 21 52,5
Yhteensä 40 100,0

Rengas- ja vannemyynti 10 ov Opettaja 1 16,7
Opettaja ja työelämän edustaja 5 83,3
Yhteensä 6 100,0

Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto 
ja korjaus 20 ov

Opettaja 40 95,2
Opettaja ja työelämän edustaja 2 4,8
Yhteensä 42 100,0

Moottoripyörien huolto ja korjaus 20 ov Opettaja 1 11,1
Opettaja ja työelämän edustaja 8 88,9
Yhteensä 9 100,0

Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja 
korjaus 20 ov

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

Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon 10 ov Opettaja ja työelämän edustaja 9 100,0

Varaosavaraston hoitaminen 10 ov Opettaja 2 50,0
Opettaja ja työelämän edustaja 2 50,0
Yhteensä 4 100,0

Varaosatyö ja varaston hallinta 10 ov Opettaja 11 31,4
Opettaja ja työelämän edustaja 24 68,6
Yhteensä 35 100,0

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 10 ov Opettaja 66 89,2
Työelämän edustaja 6 8,1
Opettaja ja työelämän edustaja 2 2,7
Yhteensä 74 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Opettaja 199 69,6

Työelämän edustaja 36 12,6
Opettaja ja työelämän edustaja 51 17,8
Yhteensä 286 100,0

Yrittäjyys 10 ov Opettaja 2 100,0
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Opettaja 19 100,0
Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Opettaja 60 100,0
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keskus (KARVI) on itsenäinen koulu-
tuksen arviointivirasto. Se toteuttaa 
koulutuksen sekä opetuksen ja kou-
lutuksen järjestäjien toimintaan liit-
tyviä arviointeja varhaiskasvaukses-
ta korkeakoulutukseen. Lisäksi  
arviointikeskus toteuttaa perus- 
opetuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen oppimistulosten arviointeja. 
Keskuksen tehtävänä on myös tu-
kea opetuksen ja koulutuksen järjes-
täjiä ja korkeakouluja arviointia  
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sa sekä kehittää koulutuksen 
arviointia.
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Raportissa kuvataan autoalan perustutkinnon 
opiskelijoiden ammatillista osaamista ja am-
mattiosaamisen näyttöjen toteuttamista. 
Arviointi perustuu pääosin ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoihin ja niiden tarkasteluun 
taustamuuttujittain. Arvosanojen lisäksi arvioin-
nissa on hyödynnetty muuta seurantatietoa 
sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. 
Arviointitietoa on koottu kolmen vuoden ajalta 
vuonna 2012 aloittaneiden opiskelijoiden 
ammattiosaamisen näytöistä. 
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