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Tiivistelmä

Kilpeläinen, P. & Jalolahti, J. 2018. Ammatillinen osaaminen liikunnanohjauksen perustutkin-
nossa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Tausta. Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen liikunnanohjauksen perustutkinnossa. 
Arviointiaineisto on koottu näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioinnin 
toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin vuoro-
vaikutteisuutta. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi 
sekä koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata 
omia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin.

Arviointi kohdistui kaikkiin syksyllä 2014 liikunnanohjauksen perustutkinnon ammatillisena 
peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yksi-
köihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 2017 loppuun 
saakka. Arviointiaineisto kattoi 9 koulutuksen järjestäjää, 268 opiskelijaa ja 1 251 näyttöä. 

Ammatillinen osaaminen. Enemmistö (57 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvo-
sanaksi kiitettävän, 36 prosenttia hyvän ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan. Kiitettäviä arvo- 
sanoja opiskelijat saivat eniten (67 %) elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tyydyttäviä arvosanoja 
saatiin eniten (8 %) työprosessin ja työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Arviointikohteiden 
keskiarvot vaihtelivat välillä 2,39-2,62 asteikolla 1–3. Yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla 
oli kiitettävä. Naiset saivat keskimäärin miehiä parempia arvosanoja. Arvosanoissa oli eroja myös 
koulutuksen järjestäjien ja alueiden välillä.

Koulutuksen työelämälähtöisyys. Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu liikunnanohjauksen 
perustutkinnon koulutuksessa hyvin. Enemmistö (75 %) liikunnanohjauksen näytöistä suoritet-
tiin työelämässä, mikäli mukaan lasketaan myös työpaikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäytöt. 
Työelämän edustaja oli mukana enemmistössä näyttöjen arvioinnissa.  Koulutuksen järjestäjien 
mukaan yhteistyö työelämän kanssa on vakiintunutta ja tutkinnon tavoitteiden mukaisia työ-
paikkoja osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen on hyvin tarjolla. Työelämälähtöiset opiske-
luympäristöt edistävät osaltaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. 

Näyttötoiminnan laatu. Koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin 
edistyneellä tasolla ja siinä oli vain vähäisiä järjestäjien välisiä eroja. Näyttötoiminnan erityisenä 
vahvuutena oli näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen, elinikäisen oppi-
misen avaintaitojen arviointi sekä osaamisen kehittymisen ja osaamisen arviointi. Järjestäjien 
mukaan myös kriteeriperusteinen ja laaja-alainen osaamisen arviointi ovat toteutuneet hyvin 
liikunnanohjauksen näytöissä. Näyttöjen sisällönanalyysi osoitti, että noin 40 prosenttia näytöistä 
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alitti tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, eli olivat liian helppoja. Yhteisten tutkinnon 
osien integrointi näyttöihin on vielä aika vähäistä ja satunnaista useilla järjestäjillä.

Lähes kaikki (99 %) liikunnanohjauksen opettajat olivat pedagogisesti päteviä. Opettajien osal-
listumisessa työelämäjaksoille oli suurta vaihtelua järjestäjien kesken. Noin 16 prosenttia alan 
työpaikkaohjaajista oli koulutettuja.

Arvioinnin osoittamat keskeisimmät kehittämistarpeet kohdistuvat työpaikkaohjaajien arvi-
ointiosaamisen varmistamiseen ja kehittämiseen sekä näyttöjen ja oppimisympäristöjen laadun 
varmistamiseen. 
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Sammandrag 

Kilpeläinen, P. & Jalolahti, J. 2018. Professionell kompetens inom grundexamen i idrott.  
Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Bakgrund. Utvärderingen gäller yrkeskompetens i grundexamen i idrott. Utvärderingsmaterialet 
har samlats in från yrkesprov och det kompletterande material som beskriver hur de anordnas. 
Bedömningen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är utvecklande till sin karaktär, 
och vid genomförandet av bedömningen betonas utbildningsanordnarnas aktiva deltagande och 
växelverkan vid bedömningen. Den utvecklande karaktären beskrivs även av självutvärdering 
som genomförs av utbildningsanordnarna samt feedbackrapporter som lämnats till utbildnings- 
anordnarna och utifrån vilka anordnarna kan jämföra sina egna resultat med nationella resultat.

Utvärderingen gällde alla studerande som inlett grundexamen i idrott som grundläggande yrkesut-
bildning hösten 2014 och alla de enheter som ordnar utbildningen i fråga. Utvärderingsmaterial 
samlades in under hela utbildningen fram till slutet av vårterminen 2017. Utvärderingsmaterialet 
omfattade 9 utbildningsanordnare, 268 studerande och 1 251 yrkesprov. 

Professionell kompetens. Merparten (57 %) av studerandena fick vitsordet berömlig för yrkes- 
provet för en examensdel, 36 procent fick vitsordet god och 8 procent nöjaktig. Flest berömliga 
vitsord (67 %) gavs för nyckelfärdigheter för livslångt lärande. Studerandena fick flest nöjaktiga 
vitsord i hantering av information som utgör grunden för arbetet (8 %). Medeltalen för bedöm-
ningsobjekten varierade mellan 2,39 och 2,62 på skalan 1–3. Det vanligaste vitsordet inom alla 
bedömningsobjekt var berömlig. Kvinnorna fick i medeltal bättre vitsord än männen. Det förekom 
även skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnare och områden.

Utbildningens arbetslivsorientering. Utbildningens arbetslivsorientering genomförs väl i ut- 
bildningen för grundexamen i idrott. Merparten (75 %) av yrkesproven i idrott genomfördes i 
arbetslivet, om man inkluderar även kombinerade yrkesprov mellan arbetsplats och läroanstalt. 
En representant för arbetslivet deltog i bedömningen av de flesta yrkesproven. Enligt utbildnings- 
anordnarna är samarbetet med arbetslivet etablerat och det finns gott om tillgängliga arbetsplatser 
för att skaffa och visa kompetensen i enlighet med examensmålen. Arbetslivsorienterade studie-
miljöer främjar för sin del utbildningens arbetslivsorientering. 

Yrkesprovens kvalitet. Helhetskvaliteten på utbildningsanordnarnas yrkesprov var i medeltal på 
en avancerad nivå och det förekom endast små skillnader mellan anordnarna. En särskild styrka 
inom yrkesproven var en integrering av yrkesproven i den utbildning som ordnades på arbets- 
platsen, utvärdering av nyckelfärdigheterna inom livslångt lärande samt bedömning av kunnandet 
och en utveckling av kunnandet. Enligt anordnarna har även en kriteriebaserad och mångsidig 
bedömning genomförts väl vad gäller yrkesprov i idrott. En analys av innehållet i yrkesproven 
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visade att cirka 40 procent av yrkesproven understeg kraven på yrkeskompetens i examensdelen, 
det vill säga att de var alltför enkla. En integrering av gemensamma examensdelar i yrkesproven 
är ännu bland ett flertal anordnare relativt obetydlig och sporadisk.

Nästan alla (99 %) av lärarna i idrott var pedagogiskt behöriga. Lärarnas deltagande i arbetslivs- 
perioderna varierade stort mellan anordnarna. Cirka 16 procent av handledarna på arbetsplatserna 
var utbildade.

Utvärderingen visar att de viktigaste utvecklingsbehoven riktas mot att säkerställa och utveckla 
bedömningskompetensen hos handledarna på arbetsplatserna samt att säkerställa yrkesprovens 
och lärmiljöernas kvalitet. 
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Abstract 

Kilpeläinen, P. & Jalolahti, J. 2018. Vocational competence in the Vocational Qualification in Sports. 
Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre.

Background. The evaluation focuses on vocational competence in the upper secondary level 
Vocational Qualification in Sports. The evaluation data was obtained from vocational skills  
demonstrations and supplementary data describing the arrangement of such demonstrations.  
Evaluation of learning outcomes in vocational education and training is development-oriented by 
its nature, and the implementation of the evaluation emphasises VET providers’ active involvement 
and the interactive nature of evaluation. This development-oriented nature is also reflected in the 
self-assessments conducted by the VET providers and the feedback reports submitted to them, 
which the providers can use to compare their own results with national results.

The evaluation focused on all students who had started studying towards a Vocational Qualifi- 
cation in Sports in vocational upper secondary education and training (VET) in autumn 2014 and 
on all units providing such VET programmes. The evaluation data was collected over the entire 
duration of the programme until the end of spring term 2017. The evaluation data covered 9 VET 
providers, 268 students and 1,251 demonstrations. 

Vocational competence. A majority of the students (57%) were given the grade “excellent” for 
the demonstration part of the qualification, 36 per cent were given the grade “good” and 8 per 
cent “satisfactory”. The greatest number of “excellent” grades (67%) were awarded to students 
for key competences for lifelong learning. The largest share of “satisfactory” grades (8%) was  
awarded for mastering the work process and the underpinning knowledge of the work. The averages 
of the areas of assessment varied between 2.39 and 2.62, on a scale of 1 to 3. The most common 
grade for all areas of assessment was “excellent”. The grades received by women were on average 
better than those received by men. Differences were also found in the grades awarded between 
VET providers and regions.

Working life relevance of the programme. The VET programmes leading to a Vocational  
Qualification in Sports show a good level of working life relevance. If vocational skills demon- 
strations organised jointly in the workplace and at the educational institution are included, the 
majority of the vocational skills demonstrations (75%) were performed in working life. Represen-
tatives from working life took part in the assessment of most of the demonstrations.  According to 
VET providers, cooperation with working life is well established, and the availability of workplaces 
matching the qualification objectives for acquiring and demonstrating skills is good. Learning 
environments relevant to working life enhance the working-life relevance of the education. 

Quality of demonstration activities. The overall quality of the demonstration activities of 
VET providers was on average at an advanced level and there were only minor differences bet-
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ween VET providers. A special strength in the demonstration activities was the integration of  
vocational skills demonstrations into the training provided at the workplace, the assessment of 
the key skills in lifelong learning, the assessment of the development of competence and the  
assessment of competence. According to VET providers, broad-based assessment based on criteria 
has also been well implemented in the demonstrations in the field of sports. A content analysis 
of the demonstrations showed that about 40 per cent of them fell below the accepted level of the 
vocational skills requirements for the unit, which means that they were too easy. The integration 
of common units into demonstrations is still rather uncommon and happens only occasionally 
at many VET providers.

Almost all (99%) of the teachers providing instruction in sports were pedagogically fully qualified. 
There was wide variation between VET providers in the teachers’ participation in the on-the-job 
learning periods. About 16 per cent of the workplace instructors in the field had been trained.

The most important development needs revealed by the evaluation were identified in ensuring 
and developing the assessment skills of the workplace instructors and in ensuring the quality of 
the vocational skills demonstrations and learning environments. 
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1 
 Johdanto

Liikunnanohjauksen perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2014–2017. Arviointi 
perustui opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuksen 
arviointisuunnitelma vuosille 2014–2017) sekä liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteissa 
määritettyihin tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Liikunnan- 
ohjauksen perustutkinto 2010 ja 2016).

Arvioinnissa analysoitiin sitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa 
määritetyt ammattitaitovaatimukset ja miten hyvin osaaminen siten vastaa työelämän tarpei-
ta. Lisäksi arvioitiin, miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat näyttötoiminnan laatua. Tieto  
oppimistuloksista on koottu ammattiosaamisen näytöistä1. Arviointi perustui siten koulutuksen 
järjestäjien ja työpaikkojen yhdessä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin työtilanteisiin ja 
työprosesseihin. 

Oppimistulosten arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestivät liikun-
nanohjauksen perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2014–2017. Arvioinnin 
kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat kyseisen koulutuksen syksyllä 2014. Arviointi-
tietoa koottiin kolmen lukuvuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui näyttöjen arvosanoista sekä 
täydentävästä arviointiaineistosta, jota varten koottiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit, 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sekä näyttöjen kuvaukset. Itsearvioinneissaan 
koulutuksen järjestäjät tuottivat sekä määrällistä että laadullista tietoa muun muassa näyttöjen 
suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioinnin 
toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin vuoro-
vaikutteisuutta. Osaamista koskeva aineisto koottiin suoraan koulutuksen järjestäjien toteuttamista 
näytöistä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi sekä 
koulutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia 
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. Arvioinnin monitahoisuus varmistettiin kutsumalla kaksi alan 
opettajaa tulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. 

Raportin alussa kuvataan arviointiprosessi ja menetelmät sekä arviointikysymykset. Tulososiossa 
kuvataan näyttöjen arvosanat sekä niiden toteuttamis- ja arviointitavat, näyttösuunnitelmia ja 
näyttöjen sisällön kuvauksia koskevat tulokset. Raportin lopussa tarkastellaan arvioinnin luotet-
tavuutta sekä esitetään arviointiin perustuvat johtopäätökset ja kehittämissuositukset.

1    1.1.2018 voimaan tulleen uuden ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti jatkossa raportissa käytetään 
ammattiosaamisen näytöstä termiä näyttö.
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Näyttöihin perustuvaa oppimistulosten arviointijärjestelmää kehitetään vuosina 2016–2018. Jär-
jestelmän kehittämisessä huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformi ja uusi lainsäädäntö. 

Ammattialan kuvaus

Liikunta-alan ammatillisessa osaamisessa painottuvat kasvatuksen, suunnittelun ja ohjaamisen 
valmiudet, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 
toimiminen. Lisäksi alan ammattilaisilta vaaditaan valmiuksia toimia muuttuvissa tilanteissa, 
asiakas- ja tilannelähtöistä toimintatapaa, sujuvia asiakaspalvelutaitoja sekä monipuolisia kom-
munikointi- ja vuorovaikutustaitoja. Kansainvälistymiskehitys tuo liikunta-alan toimintaan uusia 
piirteitä, uusia asiakkaita sekä kieli- ja kulttuuritaitovaatimuksia

Liikunta- ja urheiluseuroissa sekä alan järjestöissä tarjoutuu tutkinnon suorittaneille erityisesti 
lasten ja nuorten kasvatus- ja ohjaustehtäviä, iltapäivätoiminnan ohjausta, valmennusta ja val-
mennustoiminnan organisointia sekä aikuisten ja ikääntyvien terveysliikunnan ohjaustehtäviä. 
Yrityksissä, liikelaitoksissa, kunnissa ja muissa liikuntapalveluja tuottavissa yhteisöissä on erilaisia 
liikunta-alan työtehtäviä. Liikunta-alan ammattilaisia työskentelee esimerkiksi markkinointi- ja 
myyntityössä sekä matkailun ja vapaa-aikatoiminnan tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Työsken-
tely esimerkiksi kunto- ja liikuntakeskuksissa edellyttää kykyä seurata muuttuvia kehityssuuntia 
sekä valmiuksia täydentää ammattitaitoa työelämän vaatimuksien mukaisesti. (Liikunnan- 
ohjauksen perustutkinto, 2016.)

Kuviossa 1 on kuvattu uusien opiskelijoiden määrä vuosina 2012–2016. Alan hakijamäärät ovat 
olleet viime vuosina hieman laskussa ja ne ovat vaihdelleet 348 hakijasta 559 hakijaan. Luvut 
sisältävät sekä näyttötutkintotavoitteisen että opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen 
koulutuksen. Vuonna 2016 liikunnanohjauksen perustutkinnon opinnot aloitti 479 opiskelijaa. 
(Vipunen, opetushallinnon tilastopalvelu.)

KUVIO 1. Uusien opiskelijoiden määrä vuosina 2012–2016 liikunnanohjauksen perustutkinnossa 
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2 
 Arviointiprosessi ja menetelmät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastasi arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, tulosten 
analysoinnista ja raportoinnista. Arviointiryhmään kuuluivat arviointineuvos Mari Räkköläinen, 
arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, arviointisuunnittelija Jukka Jalolahti ja assistentti Ritva 
Saurio. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasivat arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen 
ja arviointisuunnittelija Jukka Jalolahti sekä harjoittelija Henna Heinäjärvi. Arviointiryhmään 
kutsuttiin alan asiantuntijoina oppisopimusvastaava Petri Sallinen Pajulahden urheiluopistosta 
ja opettaja Teemu Lehmusto Suomen urheiluopistosta. He analysoivat näyttösuunnitelmat ja 
näyttöjen kuvaukset sekä osallistuivat arvioinnin tulosten tulkintaan. 

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

2.1  Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuviossa 2 kuvataan liikunnanohjauksen perustutkinnon arvioinnin rakenne, prosessi, arviointi-
aineistot ja aikataulu.

2014 
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KUVIO 2. Liikunnanohjauksen perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma
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Arviointikysymykset olivat:

1. Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkinnon perus-
teissa määritettyjä ammattitaitovaatimuksia? 

2. Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat näyttöjen järjestämiseen liittyvän prosessin laatua? 
3. Miten hyvin näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen järjestämisen laatua? Varmistavatko 

ne laadun?
4. Miten hyvin näyttöjen sisällöt vastaavat ammattitaitovaatimuksia?
5. Miten elinikäisen oppimisen avaintaidot integroituvat näyttöihin, ja miten näitä vaatimuksia 

koskevaa osaamista arvioidaan niiden osana? 
6. Miten näyttöjä tulisi kehittää niiden laadun varmistamiseksi ja oppimistulosten paranta-

miseksi?

2.2 Arviointitiedon koonti ja arviointiaineisto

Näyttöja koskevat tiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi arviointitietoa kaikilta liikunnanohjauksen  
perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjiltä. Tiedon-
keruu kohdistui vuonna 2014 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden näyttöihin. Arviointitietoa 
koottiin kolmen lukuvuoden ajan kerran lukuvuodessa erillisellä Excel-pohjaisella lomakkeella.

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 (kyllä / ei)
13.  Ammattiosaamisen näyttöpaikka (työpaikka / oppilaitos / oppilaitos ja työpaikka)
14.  Näyttöpaikka / paikat (organisaation / yrityksen / oppilaitoksen nimi / nimet)
15.  Lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä
16.  Arviointikeskusteluun osallistuneet
17.  Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet
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Koulutuksen järjestäjien itsearviointi

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearviointilomakkeen avulla 
arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2017. Itsearvioinnissa kartoitettiin koulutuksen toteuttami-
seen ja näyttöjen toimeenpanoon liittyviä tietoja, näyttöjen suunnittelua, johtamista, seurantaa ja 
arviointia sekä kehittämistä. Itsearviointi toteutettiin monitahoisessa ryhmässä, jossa oli opetta-
jien, työelämän, opiskelijoiden ja johdon edustajia. Itsearviointiaineisto koostui moniportaiseen 
asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustuvasta arvioinnista.

Näyttösuunnitelmat 

Koulutuksen järjestäjät toimittivat arviointia varten toimielinten hyväksymät näyttöjen toteut-
tamis- ja arviointisuunnitelmat, jotka asiantuntijaopettajat analysoivat arviointivälineellä rin-
nakkaisarviointina. Näyttösuunnitelmien arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, miten 
hyvin näyttösuunnitelmat varmistavat näyttöjen järjestämisen laatua.

Näyttöjen kuvaukset

Kaksi alan opettajaa analysoi näyttöjen kuvaukset sellaisina kuin ne ilmaistiin näyttötodistuksis-
sa. Arvioinnin tarkoituksena oli analysoida, vastaavatko näyttöjen sisällöt tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia.

Koulutuksen järjestäjien osallistuminen ja 
arviointiaineiston laajuus

Liikunnanohjauksen perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 1.  
Arvioinnissa oli mukana 9 koulutuksen järjestäjää ja 267 opiskelijaa. Oppimistulostietoa saatiin kaik-
kiaan 1 251 näytöstä. Itsearvioinnin toimitti kahdeksan koulutuksen järjestäjää. Näyttösuunnitelmat 
analysoitiin kahdeksalta koulutuksen järjestäjältä ja näytön kuvaukset analysoitiin 1 192 näytöstä. 

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 9
Opiskelijat 267
Ammattiosaamisen näytöt 1 251
Itsearvioinnit 8
Näyttösuunnitelmat 8
Näytön kuvaukset 1 192
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2.3 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden taustatiedoista sekä prosessien 
laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanat esitetään tutkinnon osittain ja arvioinnin 
kohteittain. Lisäksi arvosanoja tarkastellaan taustamuuttujien, kuten sukupuolen, koulutuksen 
järjestäjän sijainnin, näyttöpaikan ja näytön arvioijan mukaan. Näyttöjen toteuttamis- ja arvioin-
tikäytännöistä raportoidaan näyttöjen suorituspaikat sekä arviointiin osallistuneet ja arvosanasta 
päättäneet osapuolet. Oppimistulokset raportoidaan luvussa 3. 

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

Asiantuntijaopettajat analysoivat näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat (näyttösuunni-
telmat). Näyttösuunnitelmista arvioitiin muun muassa näyttöjen järjestämisen työelämälähtöi-
syyttä, suunnitelmien vastaavuutta tutkinnon perusteisiin sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
integrointia näyttöihin. Arviointi perustui laadullisiin kriteereihin ja kolmiportaiseen arviointi-
asteikkoon: 1 = ei toteudu, 2 = toteutuu kohtalaisesti, 3 = toteutuu hyvin. Näyttösuunnitelmien 
analyysin tulokset esitetään luvussa 4. 

Asiantuntijaopettajat analysoivat myös näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, 
miten yksittäinen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa 
käytettiin kolmiportaista asteikkoa ja kriteerejä: 1 = helppo, alittaa tutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimukset, 2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, 3 = 
vaikea, ylittää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen kuvausten analyysien 
tulokset raportoidaan luvussa 4.

Itsearviointien laadulliset vastaukset analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. 
Järjestäjien kuvausten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjalta. Raportissa 
keskitytään kuvaamaan oppimistulosten arvioinnin kannalta keskeisiä näkökohtia. Itsearvioinnin 
tulokset raportoidaan luvussa 5.

Keväällä 2018 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa järjestäjän oppimistu-
loksia ja itsearvioinnin tuloksia verrataan kansallisiin tuloksiin. 

Arvioinnin luotettavuutta tarkastellaan luvussa 6. Arvioivat johtopäätökset esitetään luvussa 7 ja 
tuloksiin perustuvat kehittämissuositukset luvussa 8.
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3 
 Oppimistulokset

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

Näyttöjen määrä

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 
1 253 näyttöä (taulukko 2). Eniten näyttöjä (74 % kaikista näytöistä) oli seuraavissa tutkinnon osissa: 
liikunnanohjaus, liikuntaneuvonta, liikuntatapahtuman järjestäminen ja terveysliikunnan ohjaus. 
Näistä kolme ensimmäistä tutkinnon osaa ovat kaikille opiskelijoille pakollisia tutkinnon osia. 

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

Tutkinnon osa Laajuus 
osp

n (näyttöjen 
määrä) %

Liikunnanohjaus 35 272 21,7
Liikuntaneuvonta 40 258 20,6
Liikuntatapahtuman järjestäminen 30 249 19,9
Terveysliikunnan ohjaus 15 144 11,5
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat 5–15 94 7,5
Valmennus 15 76 6,1
Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus 15 56 4,5
Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus 15 41 3,3
Liikuntayrittäjyys 15 27 2,2
Yrityksessä toimiminen 15 24 1,9
Soveltavan liikunnan ohjaus 15 8 1,9
Seuratoiminta 15 3 0,2
Yritystoiminnan suunnittelu 15 1 0,1
Yhteensä  1 253 100,0
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3.1 Näyttöjen arvosanat

Enemmistö (57 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 36 prosenttia 
hyvän ja 8 prosenttia tyydyttävän arvosanan (kuvio 3). Yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla 
oli kiitettävä. Kiitettävien arvosanojen osuudet vaihtelivat arviointikohteittain 47 prosentista  
67 prosenttiin ja hyvien arvosanojen 27 prosentista 45 prosenttiin. Tyydyttävien arvosanojen osuus 
vaihteli arviointikohteittain 5 ja 8 prosentin välillä. Kiitettäviä arvosanoja opiskelijat saivat eniten 
elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja työprosessin hallinnasta. 
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KUVIO 3. Näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen 
arvosanojen jakauma

Taulukossa 3 on esitetty arvosanojen määrällisiä tietoja. Tutkinnon osan näytön arvosanojen kes-
kiarvo oli 2,49 ja eri arviointikohteiden arvosanojen keskiarvot välillä 2,39–2,62. Yleisin arvosana 
(moodi) kaikilla osaamisalueilla oli kiitettävä. Puuttuvia arvosanatietoja oli hyvin vähän.

TAULUKKO 3. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen tunnusluvut arviointikohteittain

 Työ- 
prosessin 

hallinta

Työmenetelmien, 
-välineiden ja  
materiaalin  

hallinta

Työn  
perustana 

olevan tiedon 
hallinta

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot

Tutkinnon 
osan näytön 

arvosana

n 1 249 1 249 1 248 1 249 1 251
Keskiarvo 2,48 2,45 2,39 2,62 2,49
Mediaani 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,64 0,62 0,63 0,58 0,64
Puuttuvia tietoja 4 4 5 4 2

n = näyttöjen lukumäärä, joissa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu
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Liitteessä 1 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Tutkinnon osien  
(vähintään 10 suoritusta) näytön arvosanojen keskiarvot vaihtelivat välillä 2,07–2,79. Erityisen hyviä  
arvosanoja opiskelijat saivat seuraavissa tutkinnon osissa: yrityksessä toimiminen, liikunnanohjaus, 
liikuntatapahtuman järjestäminen sekä liikuntayrittäjyys (2,56–2,79). Sen sijaan hieman heikompia 
arvosanoja saatiin luonto- ja elämysliikunnan ohjaus, liikuntaneuvonta ja terveysliikunnan ohjaus 
-tutkinnon osissa (2,07–2,49).

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

Liikunnanohjaus (35 osp), 272 näyttöä 
Liikuntaneuvonta (40 osp), 258 näyttöä 
Liikuntatapahtuman järjestäminen (30 osp), 249 näyttöä
Terveysliikunnan ohjaus (15 osp), 144 näyttöä

Liikunnanohjaus (35 osp) 

Liikunnanohjaus oli kaikille pakollinen tutkinnon osa ja siinä tehtiin noin 272 näyttöä. Tutkinnon 
osan sisältöihin kuului muun muassa liikunnanohjauskokonaisuuden suunnittelua ja liikunnan 
ohjausta erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille erilaisissa toimintaympäristöissä sekä eri liikun-
tamuotoihin ja lajeihin perehtymistä. 

Enemmistö (58 %) opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän ja se oli yleisin 
arvosana kaikilla arviointikohteilla. Tyydyttävien arvosanojen osuus jäi kaikilla arviointikohteilla 
sekä tutkinnon osan näytön arvosanan osalta noin yhteen prosenttiin. Hyvien arvosanojen osuus 
vaihteli arviointikohteittain 29 ja 49 prosentin välillä. Eniten kiitettäviä arvosanoja opiskelijat 
saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja työprosessin hallinnasta. 
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KUVIO 4. Liikunnanohjaus -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain
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Liikuntaneuvonta (40 osp) 

Liikuntaneuvonta oli kaikille pakollinen tutkinnon osa ja siinä tehtiin noin 258 näyttöä. Tutkinnon 
osan sisältöihin kuului muun muassa fyysisen toimintakyvyn testausta tai arviointia ja sen pohjalta 
liikuntaneuvonnan suunnittelua ja toteutusta yksilöille ja ryhmille sekä eri liikuntamuotojen ja 
-lajien käyttöä liikuntaneuvonnassa. 

Tässä tutkinnon osassa yleisin opiskelijan saama tutkinnon osan näytön arvosana oli hyvä ja se oli 
yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla lukuun ottamatta elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
(kuvio 5). Hyvien arvosanojen osuus vaihteli arviointikohteittain 32 prosentista 58 prosenttiin ja 
kiitettävien arvosanojen osuus 32 prosentista 63 prosenttiin.  Tyydyttävien arvosanojen osuus oli 
enimmillään 10 prosenttia työn perustana olevan tiedon ja työprosessin hallinnassa. 
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KUVIO 5. Liikuntaneuvonta -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain
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Liikuntatapahtuman järjestäminen (30 osp) 

Liikuntatapahtuman järjestäminen oli kaikille pakollinen tutkinnon osa ja siinä tehtiin noin 249 
näyttöä. Tutkinnon osan sisältöihin kuului muun muassa liikuntatapahtuman suunnitteluun, 
organisointiin ja toteutukseen osallistuminen, liikuntamuotojen ja -lajien soveltamista liikunta-
tapahtuman järjestämisessä sekä liikuntatapahtuman markkinointia ja turvallisuussuunnitelman 
laatimista. 

Liikuntatapahtuman järjestäminen -tutkinnon osassa 67 prosenttia tutkinnon osan näytön arvo-
sanoista oli kiitettäviä, reilu viidennes hyviä ja reilu kymmenes tyydyttäviä arvosanoja (kuvio 6). 
Yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla oli kiitettävä, jonka osuus oli suurimmillaan elinikäisen 
oppimisen avaintaidoissa ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa. Tyydyttävien 
arvosanojen osuus vaihteli 8 prosentista 11 prosenttiin.
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KUVIO 6. Liikuntatapahtuman järjestäminen -tutkinnon osan arvosanajakaumat (%) arviointi-
kohteittain
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Terveysliikunnan ohjaus (15 osp) 

Terveysliikunnan ohjaus oli valinnainen tutkinnon osa ja siinä tehtiin noin 144 näyttöä.  Tutkinnon 
osan sisältöihin kuului muun muassa fyysistä toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
liikuntakokonaisuuksien suunnittelua ja ohjausta, fyysisen toimintakyvyn kehittymisen seurantaa 
sekä asiakkaan motivointia omaehtoiseen liikuntaan.

Tässä tutkinnon osassa yleisin opiskelijoiden saama arvosana oli kiitettävä, jonka osuus vaihteli 
arviointikohteittain 49 prosentista 76 prosenttiin. Hyvien arvosanojen osuus vaihteli 17 prosentin 
ja 40 prosentin välillä. Tyydyttäviä arvosanoja oli eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa 
(12 %) ja vähiten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (8 %). 
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KUVIO 7. Terveysliikunnan ohjaus tutkinnon osan -arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain
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3.2 Koulutuksen järjestäjien väliset erot  
näyttöjen arvosanoissa

Liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutuksen järjestäjät (n = 9) asetettiin tutkinnon osien 
näyttöjen arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen ja sen pohjalta kolmeen ryhmään (kuvio 
8). Järjestäjäkohtaiset näyttöjen arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 2,08:n ja 2,78:n välillä, joten 
ääripäiden ero oli reilu puoli arvosanaa. Yli puolella järjestäjistä (5/9) keskiarvo oli vähintään 2,50. 
Alimpaan kolmannekseen (ryhmä 1) kuuluvien järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 
2,27, keskitasoisten (ryhmä 2) järjestäjien 2,51 ja ylimpään kolmannekseen (ryhmä 3) kuuluvien 
järjestäjien 2,68. 
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mukaisessa järjestyksessä (ryhmä 1 = alin kolmannes, ryhmä 2 = keskitasoiset, ryhmä 3 = ylin 
kolmannes)
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Koulutuksen järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvojen perusteella muodostettujen ryhmien 
eroja tarkastellaan arviointikohteittain kuviossa 9. Ryhmien 1 ja 3 keskiarvojen välillä oli eniten 
eroa2 (0,41 arvosanaa) työprosessin hallinnassa ja vähiten (0,33 arvosanaa) työmenetelmien, 
 -välineiden ja materiaalin hallinnassa.  
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KUVIO 9. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön 
arvosanojen keskiarvot koulutuksen järjestäjän arvosanojen keskiarvon mukaisissa ryhmissä

2   Tilastollisesti merkitsevä ero.
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3.3 Arvosanat sukupuolen mukaan

Arvioinnissa oli mukana lähes yhtä paljon sekä naisia että miehiä. Naiset saivat keskimäärin 
miehiä parempia arvosanoja kaikilla arviointikohteilla 3 (kuvio 10). Yleisin arvosana kaikilla 
arviointikohteilla oli naisilla kiitettävä ja miehillä yhtä osaamisaluetta (elinikäisen oppimisen 
avaintaidot) lukuun ottamatta hyvä. Arviointikohteittain tarkasteltuna suurimmat erot naisten 
hyväksi ilmenivät erityisesti työprosessin sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnassa. 
Pienin ero arvosanoissa oli työn perustana olevan tiedon hallinnassa. 
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 Miehet (n = 610) 2,27 2,31 2,25 2,47 2,30
 Naiset (n = 641) 2,68 2,59 2,52 2,77 2,67
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KUVIO 10. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön 
arvosanojen keskiarvot sukupuolen mukaan

3   Tilastollisesti merkitsevä ero.
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3.4 Näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavat

Tässä alaluvussa kuvataan liikunnanohjauksen perustutkinnon näyttöjen suorituspaikat, näyttöjen 
arviointiin osallistuneet ja arvosanasta päättäneet. Näyttöjen suorituspaikkoja tarkastellaan myös 
koulutuksen järjestäjittäin. Lisäksi arvosanoja vertaillaan näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäy-
täntöjen mukaan. 

Näyttöjen suorituspaikat

Vajaa puolet näytöistä (47 %) suoritettiin työpaikalla ja neljännes oppilaitoksessa (kuvio 11). Työ-
paikan ja oppilaitoksen yhdistelmänäyttöjä oli 28 prosenttia kaikista näytöistä. Näytöistä noin 64 
prosenttia suoritettiin työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. 

  Työpaikka (n = 527)

  Oppilaitos (n = 284)

  Työpaikka ja oppilaitos (n = 322)

28 %

25 %

47 %

KUVIO 11. Näyttöjen suorituspaikat (%)
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Kuviossa 12 tarkastellaan neljän yleisimmän tutkinnon osan näyttöpaikkoja. Työpaikalla järjes-
tettyjä näyttöjä oli eniten liikunnanohjaus- ja terveysliikunnan ohjaus -tutkinnon osissa. Oppi-
laitosnäyttöjä oli eniten liikuntaneuvonta -tutkinnon osassa (37 %). Työpaikan ja oppilaitoksen 
yhdistelmänäyttöjä oli eniten liikunnanohjaus -tutkinnon osassa (34 %). Muiden tutkinnon osien 
näyttöpaikat on kuvattu liitteessä 2. 
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(n = 144)

  Työpaikka   Oppilaitos   Työpaikka ja oppilaitos

Kuvio 12. Näyttöjen suorituspaikat (%) neljässä yleisimmässä tutkinnon osassa

Taulukossa 4 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuutta koulutuksen 
järjestäjittäin. Työpaikalla toteutettujen näyttöjen määrään on sisällytetty työpaikan ja oppilai-
toksen yhdistelmänäytöt. Enemmistöllä järjestäjistä (5/8) työpaikkanäyttöjen osuus oli vähintään  
80 prosenttia. Kahdella järjestellä työpaikkanäyttöjen osuus vaihteli 50 ja 80 prosentin välillä. 
Yhdellä järjestäjällä työpaikkanäyttöjen osuus jäi alle puoleen. 

TAULUKKO 4. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin

Yhdessä päätettyjen arvosanojen osuus N (järjestäjien määrä) % järjestäjistä
80–100 % 5 63
50–80 % 2 25
Alle 50 % 1 12
Yhteensä 8 100
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Näytön arviointi

Enemmistö (57 %) näytöistä arvioitiin yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa 
(kuvio 13). Opiskelijan ja opettajan yhdessä arvioimia näyttöjä oli 40 prosenttia ja opiskelijan ja 
työelämän edustajan noin prosentin. Näytöistä noin kaksi prosenttia arvioitiin ilman opiskelijaa.  

  Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja
  (n = 704)

  Opiskelija ja opettaja (n = 504)

  Opiskelija ja työelämän edustaja (n = 11)

  Opettaja ja työelämän edustaja (n = 31)
57 %

40 %

2 %
1 %

KUVIO 13. Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet

Taulukossa 5 tarkastellaan näytön arviointiin osallistuneita näyttöpaikan mukaan. Työpaikalla 
toteutetut näytöt arvioitiin useimmiten yhdessä opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan 
kanssa (86 %). Noin joka kymmenes työpaikkanäyttö arvioitiin yhdessä opiskelijan ja opettajan 
kanssa. Valtaosa (77 %) oppilaitosnäytöistä oli opiskelijan ja opettajan yhdessä arvioimia. Työelä-
mä oli mukana arvioimassa noin joka viidennessä oppilaitosnäytössä. Työpaikan ja oppilaitoksen 
yhdistelmänäytöt arvioitiin useimmiten opiskelijan ja opettajan kanssa yhdessä (57 %).
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TAULUKKO 5. Näytön arviointiin osallistuneet näyttöpaikan mukaan

Näyttöpaikka Arviointiin osallistuneet n %
Työpaikka Opiskellija ja opettaja 53 10

Opiskelija ja työelämän edustaja 3 1
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 453 86
Opettaja ja työelämän edustaja 18 3
Yhteensä 527 100

Oppilaitos Opiskelija ja opettaja 217 77
Opiskelija ja työelämän edustaja 1 0
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 63 22
Yhteensä 281 100

Työpaikka ja oppilaitos
Opiskelija ja opettaja 184 57
Opiskelija ja työelämän edustaja 7 2
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 118 37
Opettaja ja työelämän edustaja 13 4
Yhteensä 322 100

Opettaja päätti yksin suurimmasta osasta (64 %) näyttöjen arvosanoista (kuvio 14). Opettaja ja 
työelämän edustaja päättivät yhdessä vajaasta kolmanneksesta näyttöjen arvosanoista. Näytöistä 
6 prosenttia oli sellaisia, joiden arvosanoista päätti työelämän edustaja yksin. Liitteeseen 3 on 
koottu näyttöjen arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain.

  Opettaja ja työelämän edustaja (n = 379)

  Opettaja (n = 803)

  Työelämän edustaja (n = 70)

64 %

30 %

6 %

KUVIO 14. Näytön arvosanasta päättäneet (%)
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Arvosanojen tarkastelua näyttöjen toteuttamis-  
ja arviointikäytäntöjen mukaan

Tässä osiossa tarkastellaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamis- ja arvioin-
tikäytännöt vaikuttavat näyttöjen arvosanoihin.

Koska arviointiryhmien määrät (n) vaihtelevat paljon, on mielekästä tarkastella kahden yleisim-
män arviointikokoonpanon arvosanojen eroja. Useista aiemmista arvioinneista poiketen (esim. 
ammatillinen osaaminen autoalan perustutkinnossa) tässä tutkinnossa ei ollut arvosanoissa 
merkittäviä eroja opiskelijan ja opettajan ja opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan antamien 
arvosanojen välillä (kuvio 15).   
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KUVIO 15. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina
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Näyttöjen arvosanat sen sijaan erosivat näytön suorituspaikan mukaan (kuvio 16). Työpaikalla 
toteutettujen näyttöjen arvosanat olivat selvästi oppilaitosnäyttöjä paremmat kaikilla osaamis-
alueilla sekä tutkinnon osan näytön arvosanoissa4. Työpaikalla ja oppilaitoksessa toteutettujen 
näyttöjen väliset erot arvosanoissa ilmenivät erityisesti työn perustana olevan tiedon hallinnassa. 
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KUVIO 16. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain näyttöpaikan mukaan

4   Tilastollisesti merkitsevä ero.
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4 
Näyttöjen toteuttamis- ja 

arviointisuunnitelmat sekä   
näyttöjen sisältö

Tässä luvussa kuvataan näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien sekä näyttöjen sisällön 
analyyseja koskevat tulokset. 

Näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat

Arvioinnissa oli käytettävissä 8 koulutuksen järjestäjän näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-
telmaa. Tulokset perustuvat kahden asiantuntijaopettajan rinnakkaisarviointiin. 

Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjien näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien 
vahvuuksia oli, että suunnitelmat mahdollistavat näyttöjen toteuttamisen aidoissa työelämän 
tilanteissa ja ne vastaavat tutkinnon perusteita. Lisäksi suunnitelmat oli laadittu tutkinnon osit-
tain ja niissä oli määritelty näyttöpaikat. Useissa suunnitelmissa oli kuvattu hyvin myös näyttöjen 
sisällöt ja osaamisen osoittaminen.  

Vastaavasti suunnitelmien heikoimmat osa-alueet liittyivät yhteisten tutkinnon osien huomioon 
ottamiseen näytöissä sekä ohjeistukseen koskien näytön kuvauksen laadintaa näyttötodistukseen. 
Enemmistö koulutuksen järjestäjistä (5/8) ei ollut sisällyttänyt lainkaan yhteisten tutkinnon osien 
sisältöjä näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin. Myös alueellisen yhteistyön huomi-
oiminen näyttöjen toteuttamisessa jäi vähälle useimmissa suunnitelmissa. Samoin yksilöllisten 
opintopolkujen kuvaukset taas joko puuttuivat tai olivat epäselviä useissa suunnitelmissa. 

Näyttöjen sisältö

Näyttöjen sisältö analysoitiin vertaamalla koulutuksen järjestäjien raportoimien näyttöjen kuva-
usten ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vastaavuutta. Kuvaukset olivat niitä, 
mitä koulutuksen järjestäjät kirjaavat näytöistä näyttötodistukseen. Kaksi liikunnanohjauksen 
perustutkinnon opettajaa analysoi kuvaukset rinnakkaisarviointina seuraavalla asteikolla: alittaa, 
vastaa tai ylittää ammattitaitovaatimukset. Taulukon 6 tulokset perustuvat opettajien toisistaan 
riippumattoman arvioinnin keskiarvoon. 
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Näyttöjen kuvauksia oli käytettävissä arviointiin yhteensä 1 192. Näytöistä suurin osa (60 %)  
arvioitiin tasoltaan sopiviksi, eli tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi  
(taulukko 6). Näytöistä 40 prosenttia arvioitiin liian helpoiksi eli ne alittivat tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimukset. Yhtäkään näyttöä ei arvioitu liian vaikeaksi suhteessa ammattitaito-
vaatimuksiin. 

TAULUKKO 6. Näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaito- 
vaatimusten vastaavuus näyttökuvausten analyysin perusteella

Arviointi N %
1─1,5 = helppo, alittaa ammattitaitovaatimukset 475 40
2─2,5 = sopiva, vastaa ammattitaitovaatimuksia 717 60
Yhteensä 1 192 100

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin alittavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Luistelun perustekniikka ja iloista yhdessäoloa leikkien kera (Liikunnanohjaus)
Vauhdikas ja viihdyttävä jumppa kaikille (Liikunnanohjaus)
Parkourin alkeet lapsiryhmälle (Liikunnanohjaus)
Ikääntyvien terveyskuntotestit (Liikuntaneuvonta)
Sotkan joulunavaustapahtuma (Liikuntatapahtuman järjestäminen)
Liikkuvuustesti, harjoitus ja liikuntaneuvonta naisasiakkaalle (Terveysliikunnan ohjaus)
Jalkapallon taito- ja fysiikkatestit (Valmennus)
Salibandyn lajiharjoitus (Valmennus)

Kuvauksia näytöistä, joiden arvioitiin vastaavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia:

Motoristen perustaitojen harjoittaminen jäällä - tunti 6. luokkalaisille tytöille ja pojille sekä 
musiikkiin ohjattu vesijumppa senioreille (Liikunnanohjaus)
Jääkiekon pelitaitojen kehittäminen -tunnin suunnittelu ja toteutus ammattikoulun opiskelijoille 
sekä miesten kuntokoulu -tunnin suunnittelu ja toteutus (Liikunnanohjaus)
Fyysisen kunnon testaaminen ja 3 kk:n kehittämissuunnitelma voiman ja kestävyyden osalta 
sekä ravintokartoitus ja ohjeistus asiakkaalle (Liikuntaneuvonta)
Hengitys- ja verenkiertoelimistön, lihaskunnon ja liikkuvuuden testaus sekä tulosten arviointi 
ja harjoitusohjeiden antaminen työikäiselle (Liikuntaneuvonta)
Kaikki Liikkuu tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus ala-asteille (Liikuntatapah-
tuman järjestäminen)
Olympialaispäivän suunnittelu ja toteutus päiväkodin lapsille (Liikuntatapahtuman järjestä-
minen).
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5 
Näyttöjen ja oppimistulosten 

 laatu koulutuksen  
järjestäjien arvioimina

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnuslukujen, piste-
määrien ja arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin pedagogiseen 
toimintaan ja siinä erityisesti näyttöjen organisointiin ja niiden arviointiin. Itsearviointiin vastattiin 
monitahoisissa ryhmissä, joissa oli koulutuksen järjestäjien johdon, opettajien, työpaikkaohjaajien 
ja opiskelijoiden edustajia. Itsearviointiaineiston toimitti 8 koulutuksen järjestäjää. 

5.1 Yleiskuva näyttötoiminnan laatutasosta 

Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot 

Koulutuksen järjestäjät toimittivat liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutukseen liittyviä 
määrällisiä tietoja, jotka on kuvattu taulukossa 7. Tietojen mukaan lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
oli keskimäärin 28 tuntia, ja se vaihteli järjestäjittäin 24–30 tunnin välillä. Työpaikalla järjestettävää 
koulutusta oli keskimäärin 47 osaamispistettä ja enimmillään 90 osaamispistettä. Lähes kaikki 
ammattiopettajat olivat pedagogisesti päteviä. 

Vajaa puolet (48 %) ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisen viiden vuo-
den aikana. Osallistumisessa oli huomattavaa vaihtelua järjestäjien välillä. Kolme järjestäjää (3/8)  
ilmoitti, ettei yksikään liikunnanohjauksen perustutkinnon päätoimisista ammattiopettajista ollut 
osallistunut työelämäjaksolle viimeisen viiden vuoden aikana. Kahdella järjestäjällä taas kaikki 
päätoimiset ammattiopettajat olivat osallistuneet työelämäjaksoille ko. ajankohtana. 

Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien määrä vaihteli järjestäjien välillä 10 päivästä 30 päi-
vään. Keskimäärin opettajat olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen noin 24 päivän ajan vii-
meisen viiden vuoden aikana. Täydennyskoulutuspäivien määrässä oli vaihtelua järjestäjien välillä. 
Lähes kaikilla järjestäjillä täydennyskoulutuspäiviä kertyi vähintään 25–30 päivää. Keskimäärin 
noin 16 prosenttia alan työpaikkaohjaajista oli perehdytetty tai koulutettu näytön ohjaukseen 
ja arviointiin. Koulutettujen tai perehdytettyjen työpaikkaohjaajien osuus vaihteli järjestäjittäin  
0 prosentista 50 prosenttiin. Kolmella järjestäjällä (3/8) ei ollut yhtään koulutettua työpaikkaohjaajaa. 
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TAULUKKO 7. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Lähiopetuksen viikkotuntimäärä 
keskimäärin 8 28,1 29 28 2,01 24 30

Työssäoppimisen määrä keskimäärin 
(osp)

8 46,7 41 41 19,18 29 90

Ammattiopettajien pedagoginen 
pätevyys (%) 8 98,8 100 100 3,54 90 100

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

8 47,8 46 0 44,92 0 100

Päätoimisten ammattiopettajien  
täydennyskoulutuspäivät viiden  
vuoden aikana keskimäärin

8 24,2 25 25 6,23 10 30

Koulutettujen tai perehdytettyjen 
työpaikkaohjaajien osuus (%) 8 16,3 13 0 18,27 0 50

Näyttöihin liittyvät määrälliset taustatiedot

Koulutuksen järjestäjät arvioivat liikunnanohjauksen perustutkinnon tavoitteiden mukaisten työs-
säoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuutta, yhteistyötä työelämän kanssa näyttöjen toteuttamisessa 
sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen osaamisen arvioinnin toteutumista näytöissä (kuvio 17). 
Tavoitteiden mukaisten työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuus arvioitiin hyväksi (ka. 4,13 
ja 4,25). Myös laaja-alaisen osaamisen ja tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin toteu-
tuminen näytöissä koettiin onnistuneen hyvin. Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä 
työelämän kanssa arvioitiin toteutuneen myös varsin hyvin.
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4,38

4,13

3,88

4,25

4,13

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

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytössä

 Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu,
toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä työpaikkojen

kanssa

Ammattitaitovaatimusten mukaisten näyttöpaikkojen
saatavuus

 Tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisten
työssäoppimispaikkojen saatavuus

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

KUVIO 17. Näyttöihin liittyvien käytänteiden laatutaso keskiarvoina koulutuksen järjestäjien 
(n = 8) itsearvioimana

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten työpaikkojen saatavuudessa työpaikalla järjestettävää koulutus-
ta (ent. työssäoppiminen) ja näyttöjen suorittamista varten ei ollut juurikaan eroja koulutuksen 
järjestäjien välillä (taulukko 8). Lähes kaikki järjestäjät (7/8) arvioivat tavoitteiden mukaisten työs-
säoppimispaikkojen saatavuuden vähintään hyväksi ja yksi kohtalaiseksi. Tavoitteiden mukaisten 
näyttöpaikkojen saatavuuden arvioivat kaikki järjestäjät vähintään hyväksi, kaksi erittäin hyväksi. 

TAULUKKO 8. Tavoitteiden mukaisten työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuus  
koulutuksen järjestäjien itsearvioimana

Saatavuus
Työssäoppimispaikat Näyttöpaikat

n, järjestäjät % järjestäjistä n, järjestäjät % järjestäjistä
Erittäin hyvä 2 25 2 25
Hyvä 5 63 6 75
Kohtalainen 1 13 0 0
Yhteensä 8 100 8 100
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Osaamisperusteisuuden toteutuminen

Koulutuksen järjestäjät arvioivat osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutasoa omassa 
toiminnassaan (kuvio 18). Järjestäjät arvioivat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen toteutuneen koulutuksessa kohtalaisen hyvin (ka. 3,38/3,25). Usean järjestäjän 
mukaan tämä vaatii vielä kehittämistä.  Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumi-
nen arvioitiin toteutuneen hyvin. Kokonaisuutena osaamisperusteisuuden arvioitiin toteutuneen 
keskimäärin varsin hyvin (ka. 3,88). 
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3,25

3,38

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

 Osaamisperusteisuuden toteutuminen

 Opiskelijan yksilöll isen opintopolun toteutuminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

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

KUVIO 18. Osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutaso keskiarvioina koulutuk-
sen järjestäjien (n=8) itsearvioimana

Näyttötoiminnan laatutaso kokonaisuutena

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen järjestämistä ja siihen liittyviä prosesseja tarkemmin 
teemoittain. Arviointi koostui numeerisista ja sanallisista arvioista. Teemat ja arviointikohteet 
olivat seuraavat:

Näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linjaukset

 ▪ Näyttöihin liittyvä suunnittelu
 ▪ Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
 ▪ Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli näyttöjen järjestämisessä
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Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi

 ▪ Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
 ▪ Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
 ▪ Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen (ent. työssäoppiminen)
 ▪ Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön
 ▪ Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön
 ▪ Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
 ▪ Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
 ▪ Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
 ▪ Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

Näyttötoiminnan arviointi 

 ▪ Näyttöjen seuranta ja arviointi
 ▪ Näyttöjen kehittäminen

Arviointiasteikko oli 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, kehittämissuuntautuneisuus 
mukana toiminnassa. 

Kuviossa 19 kuvataan näyttötoiminnan laatutaso kokonaisuutena arviointikohteittain. Näyt-
tötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin lähes edistyneellä tasolla, joten toiminta on melko 
vakiintunutta ja systemaattista ja sitä arvioidaan ja kehitetään. Taso vaihteli kehittyvästä edistynee-
seen tasoon. Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa parhaiten näyttöjen integroinnissa 
työpaikalla järjestettävään koulutukseen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integroinnissa 
näyttöihin. Myös oppimisen ja osaamisen arviointi koettiin onnistuneen hyvin koulutuksessa. 
Heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa näyttöjen integroinnissa yhteisiin tutkinnon osiin 
sekä näyttöjen kehittämisessä. 
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Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä), alkava (1–2 pistettä), kehittyvä (3–4 pistettä), edistynyt (5–6 pistettä)

Arvioinnin kohteet:
1. Näyttöihin liittyvä suunnittelu
2. Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli näyttöjen järjestämisessä
4. Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
5. Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
6. Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen (ent. työssäoppiminen)
7. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön
8. Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön
9. Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
10. Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
11. Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
12. Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen
13. Näyttöjen seuranta ja arviointi
14. Näyttöjen kehittäminen

KUVIO 19. Näyttötoiminnan laatutaso keskiarvioina koulutuksen järjestäjien (n = 8) arvioimana

Näyttöihin liittyvän toiminnan laatutasoa tarkasteltiin myös yhteispistemäärinä (kuvio 20). 
Koulutuksen järjestäjille laskettiin yhteispistemäärä neljästätoista näyttötoimintaa koskevasta 
arviointikohdasta. Kussakin arviointikohdassa järjestäjät arvioivat toimintaansa 0-6 pisteellä, ja 
enimmäispistemäärä oli siten 84.  

Koulutuksen järjestäjien kokonaispisteet näyttöihin liittyvässä toiminnassa vaihtelivat 59 pisteestä 
74 pisteeseen. Kokonaispisteiden keskiarvo oli 66 pistettä, eli näyttötoiminnan kokonaislaatu 
oli keskimäärin edistyneellä tasolla. Lähes kaikkien järjestäjien (6/8) näyttötoiminnan laatu oli 
keskimäärin edistyneellä tasolla.
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KUVIO 20. Näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän itsensä arvioimana

Alaluvuissa 5.2-5.5 tarkastellaan lähemmin näyttötoimintaan liittyviä tuloksia. 
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5.2 Näyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linjaukset

Näyttöihin liittyvä suunnittelu

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöihin liittyvä suunnittelu 8 4,50 4 4 1,07 3 6

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

Näyttöihin liittyvä suunnittelu arvioitiin keskimäärin kehittyvälle tasolle. Enemmistö järjestä-
jistä (5/8) sijoitti itsensä kehittyvälle tasolle ja kolme edistyneelle tasolle. Järjestäjien sanallisten 
vastausten mukaan näytöt suunnitellaan työelämän ja opiskelijoiden tarpeiden pohjalta ja työelä-
män edustajat ovat hyvin mukana opiskelijoiden ohjaamisessa ja yhteistyössä. Koulutusta myös 
kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Osa järjestäjistä mainitsi kehittämiskohteeksi näyttöjen 
suunnittelun yhdessä yhteisten tutkinnon osien opettajien ja opiskelijoiden kanssa. 

Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Pedagogisen toiminnan johtaminen 8 4,63 5 5 0,92 3 6

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

Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen arvioitiin keskimäärin lähes edistyneelle 
tasolle.  Taso vaihteli kehittyvästä edistyneeseen. Suurin osa järjestäjistä (5/8) arvioi itsensä edisty-
neelle tasolle. Järjestäjien mukaan resursseja kohdennetaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen 
ja sen kehittämiseen. Osa järjestäjistä mainitsi myös, että opetus ja oppiminen sidotaan työelämään 
esimerkiksi projektien ja asiakastöiden kautta. Työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmis-
taminen ja kehittäminen mainittiin useissa vastauksissa keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. 

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli  
näyttöjen järjestämisessä

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Toimielimen rooli 8 4,63 4,50 4 1,41 2 6

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

Itsearvioinnissa kysyttiin myös ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen roolista näyttöjen 
järjestämisessä. Tätä kohtaa ei kuitenkaan raportoida, koska uuden lainsäädännön myötä ko. 
toimielimet ovat lakanneet. 
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5.3 Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi

Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla 8 5,13 5 5 0,64 4 6

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

Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla arvioitiin keskimäärin edistyneelle tasolle. Lähes kaikki 
järjestäjät (7/8) arvioivat näyttöjen toteuttamisen työpaikoilla edistyneelle tasolle, joten tässä toi-
minnossa ei ollut juurikaan eroja järjestäjien välillä. Järjestäjien mukaan näyttöjen toteuttaminen 
työpaikoilla on vakiintunutta toimintaa ja työelämälähtöinen opiskeluympäristö valmistaa opis-
kelijaa suorittamaan näytön työpaikalla. Osa järjestäjistä mainitsi myös, että opettajat osallistuvat 
aktiivisesti yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa näytön ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin.

Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen  toteuttaminen oppi- 
laitoksessa 7 5,29 5 5 0,49 5 6

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

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa arvioitiin keskimäärin edistyneelle 
tasolle. Kaikki järjestäjät arvioivat tämän toiminnon edistyneelle tasolle. Järjestäjien mukaan näyt-
töjä annetaan oppilaitoksessa hyvin vähän ja nekin toteutetaan usein aidoissa asiakastilanteissa.

Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen integrointi työssäoppimiseen 8 5,63 6 6 0,52 5 6

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

Kaikki järjestäjät arvioivat edistyneelle tasolle näyttöjen integroinnin työpaikalla järjestettävään 
koulutukseen (ent. työssäoppiminen). Järjestäjien mukaan näytöt annetaan aina työpaikalla järjes-
tettävän koulutuksen yhteydessä. Osa järjestäjistä mainitsi myös, että toiminta on vakiintunutta 
ja sitä kehitetään jatkuvasti. 
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Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi  
näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
integrointi näyttöön 8 5,63 6,0 6 0,52 5 6

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

Myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön arvioitiin keskimäärin edistyneelle 
tasolle, eikä siinä ollut juurikaan eroja järjestäjien välillä. Koulutuksen järjestäjien mukaan elin-
ikäisen oppimisen avaintaidot, kuten eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ja vuorovai-
kutus ovat keskeisessä roolissa koulutuksessa ja siten osa näyttöä. Lisäksi prosessimainen näyttö 
mahdollistaa hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitojen arvioinnin näytössä. 

Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Yhteisen tutkinnon osien integrointi 
näyttöön 8 2,88 3,0 2 1,55 0 5

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

Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön oli näyttöprosessin matalimmalle arvioitu osa-alue. 
Tässä toiminnossa oli eroja järjestäjien välillä, sillä puolet järjestäjistä (4/8) arvioi tämän toimin-
non kehittyvälle tasolle, kolme enintään alkavalle ja yksi edistyneelle tasolle. Muutama järjestäjä 
mainitsi, että yhteiset tutkinnon osat arvioidaan joko osana näyttöjä tai erillisinä tutkinnon osina 
riippuen opiskelijan opintopolusta. Muutama järjestäjä mainitsi, että reformin myötä integrointia 
on lisätty esimerkiksi vieraiden kielten osalta, mutta integroinnissa on vielä kehitettävää. 

Opiskelijan ohjaus ja tuki näytöissä ja työpaikalla  
järjestettävässä koulutuksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki näytössä  
ja työpaikalla järjestettävässä  
koulutuksessa

8 5,0 5,0 5 0,00 5 5

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

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa oli koulutuksen 
järjestäjien arvioiden perusteella yleistasoltaan edistyneellä tasolla. Kaikki järjestäjät arvioivat tämän 
toiminnon tasoltaan edistyneeksi. Järjestäjien mukaan opiskelijan perehdytyksessä on sovitut ja 
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vakiintuneet toimintatavat. Lisäksi opiskelijaa ohjaavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana 
sekä työpaikkaohjaaja että opettaja. Muutama järjestäjä mainitsi myös, että vähenevien resurssien 
myötä opettajien ohjaaminen työpaikalla on vähentynyt, mutta se on korvattu etäyhteyksien avulla.

Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikalla  
järjestettävässä koulutuksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan oppimisen arviointi työssä-
oppimisessa 8 5,25 5,0 5 0,46 5 6

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

Myös oppimisen arviointi (nyk. osaamisen kehittymisen arviointi) työpaikalla järjestettävässä 
koulutuksessa arvioitiin edistyneelle tasolle.  Kaikki järjestäjät arvioivat tämän toiminnon edisty-
neelle tasolle. Järjestäjien mukaan opiskelijat arvioivat viikoittain omaa oppimistaan. Osa mainitsi 
myös, että työpaikkaohjaaja ja opiskelija sekä opettaja ja opiskelija käyvät palautekeskustelun jakson 
lopussa. Muutama järjestäjä mainitsi kuitenkin, että arvioinnissa on vaihtelua työpaikkojen välillä.

Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Osaamisen arviointi näytössä 8 5,25 5,0 5 0,71 4 6

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

Myös osaamisen arviointi arvioitiin keskimäärin edistyneelle tasolle. Yhtä järjestäjää lukuun 
ottamatta kaikki järjestäjät arvioivat tämän toiminnon edistyneelle tasolle. Järjestäjien mukaan 
arviointi on selkeä ja vakiintunut käytäntö. Näyttöä seuraa usein sekä opettaja että työpaikkaoh-
jaaja ja opiskelija tekee itsearvioinnin näytön jälkeen. Henkilökohtaisessa näyttökeskustelussa on 
yleensä paikalla opettaja ja opiskelija. 

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan arvioinnin laadun  
varmistaminen 8 4,88 5,0 4 0,84 4 6

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

Opiskelijan arvioinnin laadun varmistaminen oli keskimäärin lähes edistyneellä tasolla. Järjestäjien 
arvioissa oli jonkin verran hajontaa. Enemmistö (5/8) järjestäjistä katsoi tasonsa edistyneeksi ja 
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loput kehittyväksi. Useat järjestäjät toivat esille, että näyttötehtävät ja arviointikriteerit käydään 
läpi suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Kehittämiskohteeksi useat järjestäjät mainitsivat 
työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen varmistamisen ja kehittämisen. Oman haasteensa asettaa 
se, ettei työelämän edustajia ole aina helppo saada koulutuksiin.

5.4 Näyttöjen seuranta, arviointi ja kehittäminen

Näyttöjen seuranta ja arviointi

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen seuranta ja arviointi 8 4,75 4,50 4 0,89 4 6

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen seurannan ja arvioinnin keskimäärin kehittyvälle tasolle. 
Taso vaihteli järjestäjittäin kehittyvästä edistyneeseen.  Puolet järjestäjistä (4/8) arvioi laatutasonsa 
tässä toiminnossa kehittyväksi ja puolet edistyneeksi. Usean järjestäjän mukaan palautetta kerätään 
opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen jälkeen. 
Jotkut järjestäjät keräävät palautetta myös opettajilta. Usein palaute käsitellään toimielimessä ja 
opetushenkilöstön kesken. Osa järjestäjistä seuraa näyttöjen arvosanoja, osa ei. Näyttötoiminnan 
itsearviointia tehdään satunnaisesti. Palautteen saaminen työelämältä koettiin usein haastavaksi.

Näyttöjen kehittäminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen kehittäminen 8 3,88 4,0 4 0,99 2 5

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

Näyttöjen kehittäminen arvioitiin kesimäärin kehittyvälle tasolle ja se vaihteli järjestäjittäin alka-
vasta edistyneeseen. Enemmistö järjestäjistä (5/8) arvioi laatutasonsa kehittyväksi, yksi alkavaksi 
ja kaksi edistyneeksi. Järjestäjien mukaan näyttöjä ja työpaikalla järjestettävää koulutusta on viime 
vuosina kehitetty hankkeiden avulla. Osa järjestäjistä mainitsi, että työpaikkaohjaajien ja opettajien 
kouluttaminen reformin muutoksiin on jatkossa tärkeää. Samoin työpaikkaohjaajien osaamisen 
kehittäminen vaatii vielä toimenpiteitä. Muutama järjestäjä mainitsi kehittämiskohteeksi myös 
opettajien työelämäjaksojen käyttöönottamisen. 
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5.5 Käsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 
ja näyttöjen kyvystä mitata osaamista

Koulutuksen järjestäjät arvioivat liikunnanohjauksen perustutkinnosta valmistuneiden opiskeli-
joiden ammatillisen osaamisen olevan yhtä osaamisaluetta lukuun ottamatta kiitettävällä tasolla 
(taulukko 9). Opiskelijat osaavat järjestäjien arvioiden perusteella parhaiten työprosessin hallinnan 
sekä työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin käytön. Heikoimmiksi arvioitiin työn perustana 
olevan tiedon hallinta.

TAULUKKO 9. Yleiskäsitys valmistuvien opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISALUE n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työprosessin hallinta 8 2,88 3,0 3 0,354 2 3
Menetelmien, -välineiden ja materiaalin
hallinta 8 2,75 3,0 3 0,463 2 3

Työn perustana olevan tiedon hallinta 8 2,13 3,0 2 0,354 2 3
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 8 2,63 2,0 3 0,518 2 3

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

Näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

Koulutuksen järjestäjien mukaan näytöt ovat mitanneet hyvin opiskelijoiden ammatillista osaamista 
ja lähes yhtä hyvin elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa (taulukko 10). Sen sijaan yhteisten 
tutkinnon osien hallintaa näytöt ovat mitanneet järjestäjien enemmistön mielestä kohtalaisesti.

TAULUKKO 10. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky mitata opiskelijoiden osaamista

ARVIOINTIKOHDE n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammatillinen osaaminen 8 4,50 5,0 5 0,756 3 5
Elinikäisen oppimien avaintaidot 8 4,38 4,5 5 0,744 3 5
Yhteisten tutkinnon osien hallinta 8 2,50 3,0 3 1,069 1 4

Asteikko 1–5 (1 = erittäin heikosti, 2 = heikosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin)
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Koulutuksen järjestäjien käyttämiä menetelmiä oppimisen 
seurantaan ja arviointiin sekä näyttöjen järjestämiseen

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

Järjestäjät ovat ottaneet käyttöön oppimisen seurannassa lukuisia erilaisia sähköisiä alustoja sekä 
sosiaalisen median palveluita, kuten Wilma, Moodle, SharePoint, OneDrive, blogit, WhatsApp ja 
Facebook. Muita vastauksissa mainittuja oppimisen seurannassa käyttöön otettuja menetelmiä 
olivat mm. oppimispäiväkirja, itsearviointi, opiskelijan vertaispalaute, ryhmätyöt, henkilökohtaiset 
keskustelut ja videointi.

Seuraavia uudenlaisia järjestelyjä näyttöjen järjestämisessä tuotiin esiin:

 ▪ Arvioidaan työelämätaitoja kaikissa tutkinnon osissa kokonaisuutena

 ▪ Tehdään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa näyttöjen järjestämisessä

 ▪ Tehdään videonäyttöjä

 ▪ Otetaan esimerkkiä eri alojen hyvistä käytännöistä 

 ▪ Tehdään usean tutkinnon osan näyttöjä
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6 
 Arvioinnin luotettavuus

Aineiston monipuolisuus ja kattavuus. Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin 
monipuolisella arviointiaineistolla ja kohdistamalla arviointi kaikkiin ao. tutkintoa tarjoaviin 
koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin. Arviontiin osallistuivat kaikki arvioinnin ajankohtana 
liikunnanohjauksen perustutkintoa tarjoavat koulutuksen järjestäjät. Arviointiaineistona olivat 
ensisijaisesti opiskelijoiden todellisuudessa saamat näyttöjen arvosanat, joista opettaja ja työelämän 
edustaja ovat päättäneet joko yhdessä tai erikseen. Arvioinnin luotettavuutta pyrittiin parantamaan 
kutsumalla arviointiryhmään kokeneita alan opettajia, jotka analysoivat rinnakkaismenetelmän 
avulla sekä näyttöjen sisällöt että näyttösuunnitelmat.

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

Opiskelijan arvioinnin luotettavuus. Opiskelijan osaamisen tulkintaan ja arviointiin liittyy kui-
tenkin aina arvioijasta riippuvaa tulkinnallisuutta, ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat 
syntyvät niissä prosesseissa, joissa tulkinnat ja johtopäätökset osaamisesta tehdään. Oppimistu-
losten arviointi edellyttää muun muassa arvioijasta, arvioinnin kohteena olevasta toimintakoko-
naisuudesta ja toimintaympäristön vaatimuksista johtuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden 
tunnistamista. Tämän vuoksi arvioinnissa analysoitiin mm. arvioijasta johtuvia eroja ja tarkasteltiin 
arviointikeskusteluun osallistuneiden henkilöiden sekä näyttöpaikan yhteyksiä arvosanoihin. 
Myös näyttöjen sisältöjä ja niiden osuvuutta ja vastaavuutta ammattitaitovaatimuksiin analysoitiin. 
Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien itsearviointia näyttötoimintansa laadusta. 

Tulosten luotettavuus. Vaikka näyttöihin perustuviin tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee 
suhtautua varauksella arviointiin ja näyttöympäristöön liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi, 
voidaan liikunnanohjauksen perustutkinnon oppimistulosten luotettavuutta pitää yleisesti ottaen 
hyvänä. Enemmistö näytöistä arvioitiin vastaavaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. 
Arvosanoissa ei ollut juurikaan eroa arvioijien välillä. Lisäksi koulutuksen järjestäjien arviot val-
mistuvien opiskelijoiden osaamisesta vastasivat hyvin opiskelijoiden näytöistä saatuja arvosanoja. 
Koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimääron edistyneellä tasolla ja 
siinä oli vain vähäisiä järjestäjien välisiä eroja.
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Arviointi toteutettiin vuosina 2014–2017. Arvioinnin tulokset koskevat vuonna 2010 voimaan 
tulleiden ja vuonna 2016 päivitetyn liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden mukaisesti 
toteutettua koulutusta. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2018 lähtien.
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7 
 Arvioivat johtopäätökset

Yleistä

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

Ammatillinen osaaminen on erinomaista

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoiden osaaminen on näyttöjen arvosanoilla mitat-
tuna erinomaista. Yleisin arvosana kaikilla arviointikohteilla sekä tutkinnon osan näytön arvo-
sana oli kiitettävä. Kiitettävien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli 56 prosenttia, hyvien  
37 prosenttia ja tyydyttävien noin 7 prosenttia. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen 
oppimisen avaintaidoista ja työprosessin hallinnasta. Hieman heikompia arvosanoja opiskelijat 
saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta. 

Arvosanoissa oli eroja sukupuolten välillä, sillä naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla 
arviointikohteilla. Suurimmat erot arvosanoissa ilmenivät naisten hyväksi erityisesti työprosessin 
sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnassa. Syitä sukupuolten välisiin arvosanaeroihin ei 
tämän arviointiaineiston pohjalta saatu selville. Arvosanoissa oli jonkin verran eroja myös koulu-
tuksen järjestäjien välillä. Alimpaan ja ylimpään kolmannekseen kuuluvien järjestäjien arvosanojen 
keskiarvojen ero oli noin puoli arvosanaa. Arvosanojen eroja voivat selittää esimerkiksi opiskeli-
joiden osaamisen erilainen lähtötaso sekä koulutuksen järjestäjien ja alueiden toimintakulttuuri. 

Koulutus on työelämälähtöistä

Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukainen työelämälähtöisyys toteutuu 
hyvin liikunnanohjauksen perustutkinnossa. Lähes kaikilla järjestäjillä enemmistö näytöistä  
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toteutettiin työpaikoilla ja siten ne arvioitiin useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa. Neljän-
nes näytöistä järjestettiin oppilaitosympäristössä. Oppilaitosnäyttöjä perusteltiin muun muassa 
työelämälähtöisillä opiskeluympäristöillä, joissa on aitoja asiakastilanteita ja -projekteja. Liikunnan 
alan oppilaitokset tarjoavat usein maksullisia kursseja, koulutuksia, leirejä ja erilaisia hyvinvoin-
tipalveluja, jotka osaltaan edistävät koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

Koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia työpaikkoja osaamisen hank-
kimiseen ja osoittamiseen on hyvin saatavilla. Näyttöjen toteuttaminen työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen yhteydessä sekä yhteistyö alan työpaikkojen kanssa on vakiintunutta toimintaa. Lisäksi 
työelämälähtöinen opiskeluympäristö valmistaa opiskelijoita suorittamaan näyttöjä työpaikoilla. 
Järjestäjät kokivat yhteistyön työelämän kanssa onnistuneen hyvin näyttöjen suunnittelussa,  
toteutuksessa ja arvioinnissa. Näytöt suunnitellaan työelämän ja opiskelijoiden tarpeiden pohjalta 
ja työelämän edustajat ovat hyvin mukana opiskelijoiden ohjaamisessa ja yhteistyössä. 

Työelämälähtöisyyttä heikentää osaltaan se, että ammattiopettajien osallistumisessa työelä-
mäjaksoille viimeisen viiden vuoden aikana oli suurta vaihtelua koulutuksen järjestäjien välillä. 
Keskimäärin lähes puolet ammattiopettajista oli osallistunut työelämäjaksoille viimeisen viiden 
vuoden aikana. Opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen varmistamiseen ja kehittämiseen tulee 
jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, kun opiskelijoiden ohjaaminen, osaamisen hankkiminen 
ja arviointi siirtyvät reformin myötä yhä enemmän työpaikoille. 

Näyttöjen ja arvioinnin laatu on kohtalaisen hyvää

Koulutuksen järjestäjien mukaan tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi toteutuu hyvin 
liikunnanohjauksen näytöissä. Arviointi on selkeä ja vakiintunut käytäntö ja näyttöä on seuraamassa 
usein sekä opettaja että työpaikkaohjaaja. Toisin kuin useissa muissa oppimistulosarvioinneissa, tässä 
tutkinnossa ei ollut merkittäviä eroja arvosanoissa eri arviointikokoonpanojen välillä. Järjestäjien 
mukaan näytöt ovat myös mitanneet hyvin laaja-alaista osaamista, ammatillista osaamista hieman 
paremmin kuin elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Liikunnanohjauksen näytöt ovat usein proses-
simaisia (pitkäkestoisia), jotka mahdollistavat laaja-alaisen osaamisen osoittamisen ja arvioinnin. 

Vaikka näytöt ovatkin usein prosessimaisia, näyttöjen sisällön analyysi osoitti, että noin 40 pro-
senttia näytöistä alitti tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, eli ne olivat liian helppoja. Jat-
kossa tuleekin varmistaa, että näytöt suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja että erilaiset 
oppimisympäristöt mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja näyttöjen 
toteuttamisen laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina. Näin varmistetaan, että näytöt ja 
arviointi ovat yhteismitallisia opiskelijoiden kesken. 

Lähes kaikki liikunnanohjauksen perustutkinnon ammattiopettajat olivat pedagogisesti päteviä, 
mikä osaltaan varmistaa näyttöjen ja arvioinnin laatua. Arvioinnin luotettavuuden kannalta huo-
lestuttavaa sen sijaan on, että vain noin 16 prosenttia alan työpaikkaohjaajista oli koulutettuja. 
Koulutuksen järjestäjät nostivatkin keskeisimmäksi alan kehittämistarpeeksi työpaikkaohjaajien 
arviointiosaamisen varmistamisen ja kehittämisen etenkin, kun koulutus jatkossa siirtyy yhä enem-
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män työpaikoille. Työpaikkaohjaajien koulutuksessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia hyviä 
malleja ja käytäntöjä, ja soveltaa niitä kunkin työpaikkaohjaajan ja työpaikan tarpeiden pohjalta.
 

Näyttötoiminnan laatu on hyvää ja  
tasalaatuista järjestäjien kesken

Koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin edistyneellä tasolla ja 
siinä oli vain vähäisiä järjestäjien välisiä eroja. Koulutuksen järjestäjien mukaan opiskelijoiden 
ohjaus ja tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja näytöissä on toteutunut erityisen hyvin. 
Opiskelijan perehdytyksessä on sovitut ja vakiintuneet toimintatavat. Opiskelijaa ohjaa työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen aikana usein sekä työpaikkaohjaaja että opettaja. Myös opiskelijan 
osaamisen kehittymisen arviointi (ent. oppimisen arviointi) koettiin onnistuneen hyvin. Sen 
sijaan yhteisten tutkinnon osien arviointi näytöissä on vielä satunnaista ja melko vähäistä. Re-
formin myötä integrointia on lisätty muun muassa vieraiden kielten osalta, mutta integroinnissa 
on vielä kehitettävää. 

Palautetiedon kokoaminen työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja näytöistä on jo kohtalaisen 
systemaattista ja kattavaa useilla järjestäjillä. Osa järjestäjistä seuraa myös näyttöjen arvosanoja. 
Palautteen saaminen työelämältä koetaan usein haastavaksi. Näyttöjen kehittämisessä järjestäjät 
ovat vielä eri vaiheessa, sillä osalla tämä oli vasta suunnitteluvaiheessa ja melko satunnaista, kun 
taas muutamalla järjestäjällä kehittämistoiminta oli jo hyvinkin systemaattista ja kattavaa.  

Koulutuksen tulevaisuus 

Reformin mukainen toiminta edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät ja toimivat työ- 
elämäyhteydet, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoitta-
misen. Liikunnanohjauksen perustutkinnolla on hyvät edellytykset vastata reformin tuomiin 
haasteisiin, sillä jo nyt enemmistö näytöistä suoritetaan ja arvioidaan työpaikoilla. Yhteistyö 
työelämän kanssa on vakiintunutta ja laaja-alaista. Lisäksi tutkinnon tavoitteiden mukaisia työ-
paikkoja osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen on hyvin saatavilla eri puolella Suomea. Myös 
yksilölliset opintopolut toteutuvat jo nyt hyvin koulutuksessa. Sen sijaan aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vaativat vielä kehittämistä useilla järjestäjillä. Myös 
opettajien ja työpaikkaohjaajien kouluttaminen reformin tuomiin muutoksiin on jatkossa tärkeää. 

Liikunnanohjauksen perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen. 
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8 
 Kehittämissuositukset

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

 ▪ Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen tulee varmistaa. Työpaikkaohjaajien 
kouluttamisessa ja perehdyttämisessä tulee hyödyntää jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä 
ja malleja ja soveltaa niitä työpaikkaohjaajien ja työpaikkojen tarpeiden pohjalta.

 ▪ Näyttöjen laatuun ja sisältöön tulee kiinnittää huomiota, jotta ne ovat yhteismitallisia 
opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.

 ▪ Oppimisympäristöjen laatuun tulee kiinnittää huomiota, jotta ne mahdollistavat tut-
kinnon tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen.

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

 ▪ Koulutuksen järjestäjien pedagogisten rakenteiden tulee mahdollistaa eri alojen välinen 
opettajien yhteistyö ja yhteisopettajuus esimerkiksi ammatillisten aineiden ja yhteisten 
tutkinnon osien integroinnissa.

 ▪ Arviointituloksia tulee hyödyntää työpaikalla järjestettävän koulutuksen, näyttöjen ja 
osaamisen arvioinnin kehittämisessä.

 ▪ Arviointituloksia tulee hyödyntää uusien tutkinnon perusteiden toimeenpanossa. 
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Liite 1 Näyttöjen arvosanojen tunnusluvut 
arviointikohteittain tutkinnon eri osissa

TUTKINNON OSA
Työ- 

prosessin 
hallinta

1-3

Työmene-
telmien, 

-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta 
1-3

Työn 
perustana  

olevan tiedon  
hallinta 

1-3 

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

1-3

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana 

1-3

Paikallisiin ammattitaito- 
vaatimuksiin perustuva 
tutkinnon osa

n 94 94 94 94 94
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,543 2,511 2,511 2,585 2,532
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,6503 0,6516 0,6516 0,6292 0,6509

Liikunnanohjaus n 272 272 272 272 271
Puuttuvia 0 0 0 0 1
Keskiarvo 2,577 2,500 2,515 2,684 2,568
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,5168 0,5154 0,5223 0,4965 0,5252

Liikuntaneuvonta n 254 254 254 254 258
Puuttuvia 4 4 4 4 0
Keskiarvo 2,319 2,280 2,217 2,591 2,345
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
Keskihajonta 0,6508 0,6197 0,6131 0,5742 0,6491

Liikuntatapahtuman  
järjestäminen

n 249 249 248 249 249
Puuttuvia 0 0 1 0 0
Keskiarvo 2,538 2,570 2,480 2,635 2,558
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,6777 0,6507 0,6791 0,6342 0,6822

Terveysliikunnan ohjaus n 144 144 144 144 144
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,507 2,438 2,368 2,681 2,486
Mediaani 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,6793 0,6555 0,6870 0,6105 0,6792
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TUTKINNON OSA
Työ- 

prosessin 
hallinta

1-3

Työmene-
telmien, 

-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta 
1-3

Työn 
perustana  

olevan tiedon  
hallinta 

1-3 

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

1-3

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana 

1-3

Lasten ja nuorten liikunnan 
ohjaus

n 56 56 56 56 55
Puuttuvia 0 0 0 0 1
Keskiarvo 2,429 2,518 2,429 2,589 2,527
Mediaani 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,6566 0,5718 0,5675 0,5318 0,5727

Soveltavan liikunnan ohjaus n 8 8 8 8 8
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,625 2,375 2,500 2,625 2,625
Mediaani 3,000 2,000 2,500 3,000 3,000
Moodi 3,0 2,0 2,0a 3,0 3,0
Keskihajonta 0,5175 0,5175 0,5345 0,5175 0,5175

Valmennus n 76 76 76 76 76
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,395 2,421 2,316 2,487 2,461
Mediaani 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 2,0a 2,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,6341 0,5947 0,5706 0,5999 0,5987

Luonto- ja elämysliikunnan 
ohjaus

n 41 41 41 41 41
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,171 2,171 2,049 2,341 2,073
Mediaani 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0a 2,0 3,0 2,0
Keskihajonta 0,7036 0,7714 0,7054 0,6932 0,7871

Seuratoiminta n 3 3 3 3 3
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,667 3,000 2,667 2,667 2,667
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,5774 0,0000 0,5774 0,5774 0,5774

Liikuntayrittäjyys n 27 27 27 27 27
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,556 2,556 2,519 2,667 2,556
Mediaani 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,5774 0,5774 0,5798 0,5547 0,5774
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TUTKINNON OSA
Työ- 

prosessin 
hallinta

1-3

Työmene-
telmien, 

-välineiden ja 
materiaalin 

hallinta 
1-3

Työn 
perustana  

olevan tiedon  
hallinta 

1-3 

Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

1-3

Tutkinnon 
osan  

näytön 
arvosana 

1-3

Yritystoiminnan suunnittelu n 1 1 1 1 1
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000
Mediaani 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000
Moodi 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0

Yrityksessä toimiminen n 24 24 24 24 24
Puuttuvia 0 0 0 0 0
Keskiarvo 2,833 2,667 2,208 2,917 2,792
Mediaani 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000
Moodi 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0
Keskihajonta 0,3807 0,4815 0,5090 0,2823 0,4149
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Liite 2 Näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Työpaikka 17 18

Oppilaitos 38 40
Työpaikka ja oppilaitos 39 41
Yhteensä 94 100

Liikunnanohjaus Työpaikka 157 64
Oppilaitos 7 3
Työpaikka ja oppilaitos 83 34
Yhteensä 247 100

Liikuntaneuvonta Työpaikka 92 39
Oppilaitos 86 37
Työpaikka ja oppilaitos 55 24
Yhteensä 233 100

Liikuntatapahtuman järjestäminen Työpaikka 112 50
Oppilaitos 70 31
Työpaikka ja oppilaitos 42 19
Yhteensä 224 100

Terveysliikunnan ohjaus Työpaikka 73 58
Oppilaitos 28 22
Työpaikka ja oppilaitos 24 19
Yhteensä 125 100

Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Työpaikka 38 69
Oppilaitos 6 11
Työpaikka ja oppilaitos 11 20
Yhteensä 55 100

Soveltavan liikunnan ohjaus Työpaikka 2 25
Oppilaitos 6 75
Yhteensä 8 100

Valmennus Työpaikka 28 37
Oppilaitos 25 33
Työpaikka ja oppilaitos 22 29
Yhteensä 75 100

Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Työpaikka 5 12
Oppilaitos 17 41
Työpaikka ja oppilaitos 19 46
Yhteensä 41 100

Seuratoiminta Työpaikka 3 100
Liikuntayrittäjyys Työpaikka ja oppilaitos 27 100
Yritystoiminnan suunnittelu Oppilaitos 1 100
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Liite 3 Näytön arvosanasta päättäneet

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti  n  %
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon 
osa

Opettaja 56 59,6
Opettaja ja työelämän edustaja 38 40,4
Yhteensä 94 100,0

Liikunnanohjaus Opettaja 163 59,9
Työelämän edustaja 43 15,8
Opettaja ja työelämän edustaja 66 24,3
Yhteensä 272 100,0

Liikuntaneuvonta Opettaja 152 58,9
Työelämän edustaja 25 9,7
Opettaja ja työelämän edustaja 81 31,4
Yhteensä 258 100,0

Liikuntatapahtuman järjestäminen Opettaja 173 69,5
Opettaja ja työelämän edustaja 76 30,5
Yhteensä 249 100,0

Terveysliikunnan ohjaus Opettaja 97 67,4
Opettaja ja työelämän edustaja 47 32,6
Yhteensä 144 100,0

Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Opettaja 37 66,1
Opettaja ja työelämän edustaja 19 33,9
Yhteensä 56 100,0

Soveltavan liikunnan ohjaus Opettaja 6 75,0
Opettaja ja työelämän edustaja 2 25,0
Yhteensä 8 100,0

Valmennus Opettaja 56 74,7
Opettaja ja työelämän edustaja 19 25,3
Yhteensä 75 100,0

Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Opettaja 11 26,8
Opettaja ja työelämän edustaja 30 73,2
Yhteensä 41 100,0

Seuratoiminta Työelämän edustaja 2 66,7
Opettaja ja työelämän edustaja 1 33,3
Yhteensä 3 100,0

Liikuntayrittäjyys Opettaja 27 100,0
Yritystoiminnan suunnittelu Opettaja 1 100,0
Yrityksessä toimiminen Opettaja 24 100,0



 

Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus (KARVI) on itsenäinen koulu-
tuksen arviointivirasto. Se toteuttaa 
koulutuksen sekä opetuksen ja kou-
lutuksen järjestäjien toimintaan liit-
tyviä arviointeja varhaiskasvatukses-
ta korkeakoulutukseen. Lisäksi  
arviointikeskus toteuttaa perus- 
opetuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen oppimistulosten arviointeja. 
Keskuksen tehtävänä on myös tu-
kea opetuksen ja koulutuksen järjes-
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sa sekä kehittää koulutuksen 
arviointia.
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Raportissa kuvataan liikunnanohjauksen perus-
tutkinnon opiskelijoiden ammatillista osaamista 
ja ammattiosaamisen 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 2014 aloittaneiden opiskelijoiden 
ammattiosaamisen näytöistä. 


	Tyhjä sivu



