


AJANKOHTAISTA ARVIOINTITIETOA 
KOULUTUKSEN NYKYTILASTA

KESKUSTELIJAT
• Tapio Huttula, toimitusjohtaja, rehtori, Humanistinen 

ammattikorkeakoulu
• Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen 

opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
• Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja, Omnia
• Annakaisa Tikkinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen 

lukiolaisten liitto
• Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto





OSALLISUUS, TASA-ARVO JA HYVINVOINTI
• Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 

johtavat opintopolut – Jani Goman

• Miten varmistamme maahanmuuttajien osallisuuden 
korkeakoulutuksessa? – Laura Lepola

• Opiskeluhuollon painopisteeksi yhteisöllinen ja 
ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto – Tarja Frisk

• Perusopetuksen oppimistulokset – Jukka Marjanen





Tulossa oleva 
arviointi: 

Nivelvaiheet & 
siirtymät 

peruskoulun ja 
toisen asteen 

jälkeen

Millaisia toimintamalleja jatko-opintoihin ohjaukseen?
– Ohjaus osana opintoja
– Infotilaisuudet, tutustumiskäynnit, kurkistukset
– Kaksoistutkinnot
– AMK-opintojen mahdollistaminen ammatillisessa koulutuksessa, väylät
– Koulutuksen järjestäjien valmennusopinnot

Vaihtelua järjestäjittäin ja koulutusaloittain

Oppisopimuskoulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 
opiskeleville tarjolla hyvin niukasti jatko-opintoihin ohjausta

Kehitettävää:
 Enemmän ja varhaisemmin tietoa ja ohjausta jatko-opintoihin liittyvistä 

mahdollisuuksista, opinnoissa tarvittavista valmiuksista sekä hakeutumisesta
 Ohjauksen saatavuus varmistettava eri toteutusmuodoissa ja koulutusaloilla
 Nivelvaiheyhteistyössä runsaasti kehitettävää
 Opiskelijavalinnoissa ja valintaperusteissa kehitettävää

Ammattikorkeakouluopiskelu kiinnostaa yhä enemmän 
ammatillisen koulutuksen suorittaneita





Miten varmistamme
maahanmuuttajien osallisuuden

korkeakoulutuksessa?





Välittävämpi 
toimintakulttuuri

Tavoitteiden 
tarkennus vrt. laki 

Opiskeluhuolto-
henkilöstön 

osallistuminen

Toimintamallien 
tarve

Hyvinvointi jokaisen 
oppilaitoksessa 

työskentelevän asiaksi 

* Kiusaamisen ehkäisy
* Avun pyytäminen 

helpommaksi

Opiskeluhuollon painopiste on matkalla 
yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään 

opiskeluhuoltoon





Suomessa erot ovat luokkien, eivät koulujen välisiä
PISA 2015:

Tiedetehtävissä (science) koulujen väliset erot olivat 8 % (OECD keskiarvo 30 %)

Luokkien osuus kokonaisvarianssista, 8 lk

Maa Lukeminen Matematiik
ka Tiede

Suomi .13 .26 .30

Norja .02 .02 .03

Ruotsi .04 .07 .09

Koulujen ja luokkien väliset erot 9 lk
Koulu Luokka

Kirjoitustehtävät 4.2 (1.9) 13.6 (11.6)

Kielentuntemus 3.0 (4.7) 6.7 (2.2)

Karvin osaamistehtävät, summa 2.9 (3.2) 9.5 (6.5)

Lukioiden väliset erot oppilaiden lähtötasossa
Lukio

Kirjoitustehtävät 12.0
Kielentuntemus 12.9
Karvin osaamistehtävät, summa 13.5

TIMSS 2011:
Hansen, Gustafsson & Rosén(2014)

Äidinkielen oppimistulosarvioinnit 2014:



OSALLISUUS, TASA-ARVO JA HYVINVOINTI –
miten pidämme jokaisen mukana?

• Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 
johtavat opintopolut

• Miten varmistamme maahanmuuttajien osallisuuden 
korkeakoulutuksessa? 

• Opiskeluhuollon painopisteeksi yhteisöllinen ja 
ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto

• Perusopetuksen oppimistulokset





OSAAMINEN JA YHTEISTYÖ 

• Uusi perusopetuksen OPS ja osaamiselle asetetut 
haasteet – Salla Venäläinen, Jaana Saarinen

• Korkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
– Hannele Seppälä

• Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus
– Aila Korpi





OPS- arviointi 2016-2020
Arvioinnin alustavien tulosten mukaan esi- ja perusopetuksen 
toimintakulttuurin kehittämisessä tärkeitä tekijöitä ovat 
• pedagoginen johtajuus
• opettajien osallistaminen
• yhteistyötaidot
• tiimityöskentely
• yhteissuunnittelu
• yhteiset tavoitteet
• oppilaiden osallistaminen  
• opetussuunnitelmien vieminen käytäntöön

https://ops-arviointi.karvi.fi/

https://l.facebook.com/l.php?u=https://ops-arviointi.karvi.fi/&h=ATPcZtMditj179rMIlVrRiwXl-Kmj_7768gfXIqB-q7EFEY4sAe6tWUklTJZOxiTPGn5GVHJUU3vIWTLkC2GTb-R5liOO8tVmiYfEef4s-WTciN6




”Laadunhallinta tukee korkeakoulujen 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta,  osaamispotentiaalin 
hyödyntämistä ja jatkuvaa kehittämistä”

Laadunhallinnassa edistyneillä korkeakouluilla on:

1 
Selkeä tehtävä, 
tunnustettu asema ja 
tiennäyttäjän rooli.

3
Osallistava 
toimintakulttuuri. 
Vuorovaikutteisuus 
näkyy opiskelijan 
arjessa.

Rohkeutta asettaa tavoitteita. 
Tavoitteet ovat laaja-alaisia ja 
rakentuvat konkreettisesti ja 
monitasoisesti alueella, 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja kansainvälisesti.
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Osaamisperusteisuus - keskeinen osa 
ammatillisen koulutuksen reformia
Osaamisperusteisuus lisää opintojen yksilöllisyyttä ja 
joustavuutta ja tuo ammatillisen koulutuksen lähemmäs 
työelämää.

Karvin vuosina 2016-2017 toteuttama ja ammatillisen 
koulutuksen reformia tukeva, uudenlainen ja osallistava arviointi
• Toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoimintaa (VNTEAS),
• Laajasti eri tahoja osallistanut
• Arviointitiedon levittämiseen panostanut hanke –

www.osaamisperusteisuus.karvi.fi

Keskeinen tulos: 
Osaamisperusteisuus lisää asiakaslähtöisyyttä ja vie ammatillisen 
koulutusta oikeaan suuntaan – miten varmistaa työpaikkojen 
riittävyys, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaaminen ja laatu? 

Joustava 
haku

Opettajasta 
valmentajaksi 
ja ohjaajaksi

Opinnot voi aloittaa 
itselle sopivana 

ajankohtana

Opinnot 
yksilöllistyvät ja 

nopeutuvat

Osaamisen hankkiminen 
siirtyy työpaikoille ja 
muihin ympäristöihin

Työelämä saa 
nopeammin 

tarvitsemaansa 
työvoimaa

http://www.osaamisperusteisuus.karvi.fi/


OSAAMINEN JA YHTEISTYÖ 
– mikä tekee suomalaisesta koulutuksesta 

laadukasta?

• Uusi perusopetuksen OPS ja osaamiselle asetetut 
haasteet 

• Korkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

• Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus 





LUOTTAMUS

• Laadunhallinta eri koulutusasteilla – Kirsi Hiltunen

• Sivistykselliset oikeudet, säästöt ja luottamus
– Raisa Hievanen

• Koulujen työrauha ja turvallinen 
oppimisympäristö – Sami Julin

• Arvioinnin kehittäminen varhaiskasvatuksessa
– Janniina Vlasov





LUOTTAMUS
• Suomessa luottamukseen ja 

avoimuuteen perustuva 
arviointijärjestelmä

VASTUU
• Vastuu opetuksen ja koulutuksen 

laadusta järjestäjillä ja korkeakouluilla

• Korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittäneet 
laatujärjestelmiään menestyksekkäästi

• Eniten kehitettävää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjillä
• Luottamukseen perustuva uskallus ja avoimuus olla kriittinen myös 

itsearvioinnissa

• Oppijoiden ja opiskelijoiden osallisuutta opetuksen ja koulutuksen 
kehittämisessä tulee lisätä kaikilla asteilla

• Luottamukseen rakentuvaa arviointijärjestelmää ja -kulttuuria tulee vaalia 
myös tulevaisuudessa





Sivistykselliset oikeudet, säästöt ja 
luottamus

• Järjestäjät ovat kasvattaneet omaa 
rahoitusosuuttaan.

• Oppilaskohtaiset kustannukset 
kehittyneet eri suuntiin – taustalla 
järjestäjän koko.

• Yleisimmin säästöjä haettu 
henkilöstökuluista.





OPPILAIDEN
OSALLISUUSOPETUKSEN

ERIYTTÄMINEN

VIIHTYVYYS

TURVALLISUUS HUOLTAJIEN
OSALLISTUMINEN

OPETUSKÄYTÄNTEET
JA ASENTEET

OPPIMISEN JA
KOULUKÄYNNIN

TUKI

PIKAINEN PUUTTUMINEN
HÄIRIÖ- JA

ONGELMATILANTEISIIN

KASVATUSKESKUSTELU 
TOIMIVAMPI KUIN 

PERINTEISET 
KURINPITOKEINOT

Koulussa on turvallista ja siellä viihdytään – KOULUN SUUNNITELMIA EI LUETA







LUOTTAMUS – suomalaisen koulutus- ja 
arviointijärjestelmän perusta

• Laadunhallinta eri koulutusasteilla 

• Sivistykselliset oikeudet, säästöt ja luottamus 

• Koulujen työrauha ja turvallinen oppimisympäristö 

• Arvioinnin kehittäminen varhaiskasvatuksessa 
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