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Tiivistelmä

Hakamäki-Stylman, V. 2019. Ammatillinen osaaminen hevostalouden perustutkinnossa.  
Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Arviointi kohdistuu ammatilliseen osaamiseen hevostalouden perustutkinnossa. Arviointi- 
aineisto on koottu näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Tulok-
set kuvaavat näyttöjen arvosanoja sekä näyttöjen järjestämiseen liittyvää toimintaa. Arviointi 
kohdistui kaikkiin syksyllä 2015 hevostalouden perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuk-
sena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin kyseistä koulutusta järjestäviin yksiköihin. Arviointi- 
aineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 2018 loppuun saakka. Arvo- 
sanoja ja näyttöjen järjestämistä kuvaavia määrällisiä tietoja täydennettiin koulutuksen järjestä- 
jien itsearvioinneilla. Lisäksi analysoitiin näyttöjen sisällön kuvaukset. Alan opettajien asian- 
tuntemusta hyödynnettiin aineiston ja tulosten analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa. 

Oppimistulosten arviointi perustui näyttöihin, ja siten se kohdistui ammatilliseen osaamiseen. 
Arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perusteissa koulutukselle asetetut ammattitaitovaati-
mukset ja arviointikriteerit. Tutkintojen perusteet toimivat siten keskeisenä arvioinnin lähtö-
kohtana.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja arvioin-
nin toteuttamisessa korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistumista ja arvioinnin  
vuorovaikutteisuutta. Aineisto koottiin suoraan koulutuksen järjestäjien toteuttamista näytöis-
tä. Kehittävää luonnetta kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi sekä kou-
lutuksen järjestäjille toimitetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia  
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin.

Arviointiaineisto koottiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä (n = 8). Aineisto kattoi 341 opiske-
lijaa ja 2 844 näyttöä. Arviointi kohdistui myös erityisopiskelijoihin. Aineisto kattoi 35 erityis-
opiskelijoiden näyttöä. Näytön kuvauksia oli aineistossa yhteensä 2 310 näytöstä. Itsearviointi-
aineiston toimitti kaikki 8 järjestäjää. 

Vajaa puolet (45 %) näytön arvosanoista oli kiitettäviä, 48 prosenttia hyviä ja 7 prosenttia tyy-
dyttäviä. Näytön arvosanojen keskiarvo oli 2,38. Naiset saivat miehiä parempia arvosanoja.  
Eroja arvosanoissa oli myös näyttöpaikkojen välillä. Työelämänäytöistä saatiin parempia arvo-
sanoja kuin oppilaitosnäytöistä.
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Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvosanoja oli aineistossa melko vähän. Arvosanoissa oli enem-
män tyydyttäviä ja vähemmän kiitettäviä arvosanoja kuin muilla opiskelijoilla. Erityisopiskeli-
joiden yleisin arvosana oli hyvä, ja niiden osuus aineistosta oli 62 %.

Koulutuksen työelämälähtöisyydessä on edelleen kehitettävää. Vain reilu viidennes (22  %)  
hevostalouden näytöistä suoritettiin työpaikoilla. Oppilaitosnäytöissä oli kuitenkin kohtalaisen 
usein työelämän edustaja mukana, sillä kaikista näytöistä 69 % oli opettajan ja työelämän edus-
tajan yhdessä arvioimia. Arviointi nosti esiin työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen kehittämis-
tarpeita. Myös ammatillisten aineiden ja yhteisten tutkinnon osien integroinnissa oli haasteita.
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Sammandrag

Hakamäki-Stylman, V. 2019. Yrkeskunnandet i grundexamen i hästhushållning. Helsingfors:  
Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen i hästhushållning. Utvärderingsmaterialet 
har samlats in från yrkesprov och det kompletterande material som beskriver hur de anordnas. 
Resultaten beskriver vitsord för yrkesprov samt verksamhet som gäller anordnande av yrkes- 
prov. Utvärderingen gällde alla studerande som inlett grundexamen inom hästhushållning som 
grundläggande yrkesutbildning hösten 2015 och alla de enheter som ordnar utbildningen i  
fråga. Utvärderingsmaterial samlades in under hela utbildningen fram till slutet av vårtermi-
nen 2018. Kvantitativa uppgifter som beskriver vitsord och yrkesprov kompletterades med ut- 
bildningsanordnarnas självvärderingar. Dessutom analyserades beskrivningarna av yrkes- 
provens innehåll. Vid analys av materialet och resultaten och tolkning av resultaten utnyttjades  
kompetensen hos lärare i branschen. 

Utvärderingen av inlärningsresultat utgick från yrkesprov, och därmed gällde den yrkeskom-
petensen. De krav på yrkesskicklighet och utvärderingskriterier som ställts på utbildningen i  
examensgrunderna utgör utvärderingsgrunden. Därmed utgör examensgrunderna en central  
utgångspunkt för utvärderingen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är utvecklande till sin karaktär, 
och vid genomförandet av utvärderingen betonas utbildningsanordnarnas aktiva deltagande och 
växelverkan vid utvärderingen. Materialet samlades direkt via yrkesprov som genomfördes av ut-
bildningsanordnarna. Den utvecklande karaktären beskrivs även av självutvärdering som genom-
förs av utbildningsanordnarna samt feedbackrapporter som lämnats till utbildningsanordnarna 
och utifrån vilka anordnarna kan jämföra sina egna resultat med nationella resultat.

Utvärderingsmaterialet samlades in från alla utbildningsanordnare (n = 8). Materialet om- 
fattade 341  studerande och 2  844 yrkesprov. Utvärderingen gällde även specialstuderande. 
 Materialet omfattade yrkesprov för 35 specialstuderande. Materialet innehåll sammanlagt 2 310 
beskrivningar av yrkesprov. Alla åtta anordnare lämnade in självvärderingsmaterial. 

Cirka hälften (45 %) vitsorden för yrkesprov var berömliga, 48 procent goda och 7 procent nöj- 
aktiga. Medeltalet för vitsorden för yrkesproven var 2,38. Kvinnorna fick i bättre vitsord än  
männen. Det förekom skillnader i vitsorden även i fråga om yrkesprovplatser. Vitsorden för 
yrkesprov som utfördes på arbetsplatser var bättre än vitsorden för yrkesprov som utfördes på 
läroanstalter.
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Materialet innehöll rätt få vitsord för yrkesprov som utförts av specialstuderande. Special- 
studerandena hade fler nöjaktiga och färre berömliga vitsord jämfört med de övriga studeran-
dena. Det vanligaste vitsordet för specialstuderande var berömlig, och deras andel av mate- 
rialet uppgick till 62 procent.

Utbildningens arbetslivsorientering behöver fortfarande utvecklas. Endast drygt en femtedel 
(22 %) av yrkesproven inom hästhushållning utfördes på arbetsplatserna. I läroanstaltsyrkes- 
proven deltog emellertid rätt ofta en arbetslivsrepresentant, eftersom 69 procent av alla  
yrkesprov bedömdes av läraren och arbetslivsrepresentanten tillsammans. Utvärderingen lyfte 
fram utvecklingsbehoven i bedömningskompetensen hos arbetsplatshandledarna. Utmaningar 
förekom även i fråga om integreringen av yrkesämnen och gemensamma examensdelar.
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Abstract 

Hakamäki-Stylman, V. 2019. Vocational competence in the Vocational Qualification in Horse 
Care and Management. Helsinki: Finnish Education Evaluation Centre.

The evaluation focuses on vocational competence in the upper secondary level Vocational  
Qualification in Horse Care and Management. The evaluation data was obtained from vocatio-
nal skills demonstrations and supplementary data describing the arrangement of such demon- 
strations. The results describe grades awarded for the demonstrations and the activities relating to 
the arrangement of the skills demonstrations. The evaluation focused on all students who started 
studying towards a Vocational Qualification in Horse Care and Management in vocational upper 
secondary education and training (VET) in autumn 2015 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 2018. Information on grades and quantitative data on the arrangement of 
demonstrations were supplemented with the self-assessments of VET providers. In addition, the 
descriptions of demonstration contents were analysed. In the analysis of the data and results as 
well as in the interpretation of the results, the evaluation team drew on the expertise of teachers 
working in the field. 

The evaluation of learning outcomes was based on demonstrations, thus focusing on vocational 
competence. The evaluation was based on the vocational skills requirements and the assessment 
criteria specified for the programme in the Qualification Requirements. In other words, the 
Qualification Requirements functioned as a key starting point for evaluation.

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 in- 
volvement and the interactive nature of evaluation. The data was collected directly in demon-
strations organised by VET providers. This development-oriented nature is also reflected in the 
self-assessments conducted by the VET providers and the feedback reports submitted to them, 
which the providers can use to compare their own results with national results.

The evaluation data was collected from all training providers (8). The data covered 341 students 
and 2,844 demonstrations. The evaluation also focused on special needs students. The data covered 
35 demonstrations performed by special needs students. The material included a total of 2,310 
descriptions of skills demonstrations. Self-assessment data was submitted by all 8 providers. 

Just under one half (45%) of the grades awarded for demonstrations were “excellent”, 48% “good” 
and 7% “satisfactory”. The average of the grades awarded for the demonstrations was 2.38. The 
grades received by women were better than those received by men. There were also differences 
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in the grades between the locations of the vocational skills demonstrations. Better grades were 
awarded for demonstrations performed at workplaces than for those performed in educational 
institutions.   

The material contained a fairly small number of grades awarded for demonstrations performed 
by special needs students. They had more “satisfactory” and fewer “excellent” grades than other 
students. The most common grade awarded to special needs students was “good”, which accounted 
for 62% of the material.

There is still room for development regarding the working-life relevance of the programme. 
Only just over one out of five demonstrations (22%) in horse care and management were  
performed at workplaces. However, a working life representative was reasonably often present in 
demonstrations performed in educational institutions as 69% of all demonstrations were assessed 
by a teacher and a working life representative together. The evaluation highlighted development 
needs related to workplace instructors’ assessment skills. Challenges were also detected in the 
integration of vocational subjects and common qualification units.
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1 
 Johdanto

Hevostalouden perustutkinnon oppimistuloksia arvioitiin vuosina 2015–2018. Arviointi perustui 
opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan (Koulutuksen arviointi-
suunnitelma vuosille 2012–2015) sekä hevostalouden perustutkinnon perusteissa määritettyihin 
tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin (Hevostalouden perustutkinto 2014).

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

Oppimistulosten arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestivät hevostalouden 
perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vuosina 2015–2018. Arvioinnin kohteena olivat 
kaikki opiskelijat, jotka aloittivat kyseisen koulutuksen syksyllä 2015. Arviointitietoa koottiin 
kolmen lukuvuoden ajalta. Arviointiaineisto koostui näyttöjen arvosanoista sekä täydentävästä 
arviointiaineistosta, jota varten koottiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit 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 vuo-
rovaikutteisuutta. 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. He analysoivat näyttöjen kuvaukset rinnakkais-
arviointina ja osallistuivat arvioinnin tulosten tulkintaan sekä johtopäätösten ja kehittämissuo-
situsten laadintaan. 

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

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastasi arvioinnin suunnittelusta, organisoinnista, 
tulosten analysoinnista sekä raportin laatimisesta. Arviointiryhmään kuuluivat arviointineuvos 
Paula Kilpeläinen, arviointisuunnittelija Veera Hakamäki-Stylman sekä assistentti Ritva Saurio. 
Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi arviointisuunnittelija Veera Hakamäki-Stylman. 
Tulosten analysointiin ja raportointiin osallistui myös korkeakouluharjoittelija Tiia-Jessica Supi. 
Arviointiryhmään kutsuttiin alan asiantuntijoina Katri Korpi Harjun oppimiskeskuksesta ja Anu 
Korppoo Hevosopisto Oy:stä. He analysoivat näyttöjen kuvaukset sekä osallistuivat arvioinnin 
tulosten tulkintaan sekä johtopäätösten ja kehittämissuositusten laadintaan. 

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

2.1 Ammattialan kuvaus

Hevosala pitää sisällään monipuolisia työtehtäviä. Alan perustehtäviä ovat hevosten kasvatus, 
hoito, valmennus ja hevosten käyttö erilaisiin urheilun ja vapaa-ajanvieton muotoihin. Hevos-
talouden perustutkinnossa voi erikoistua hevosten hoitamiseen (hevostenhoitaja) tai ratsastuksen 
ohjaamiseen (ratsastuksenohjaaja). (Hevostalouden perustutkinto, 2014.)

Alalla toimiminen edellyttää hevosen ja talliympäristön hoidon perusteiden tuntemista sekä 
vastuuta omasta työstä ja työturvallisuudesta, hoidettavista eläimistä, yrityksen ympäristöstä 
sekä asiakkaiden turvallisuudesta ja palveluiden laadusta. Hevostenhoitaja voi valinnaisten tut-
kinnon osien mukaan työllistyä ravitallille, ratsutallille, tai hevoskasvatuksen tai hevospalveluiden  
yrityksiin. Ratsastuksenohjaaja puolestaan työllistyy ratsastuksen ohjaamiseen asiakaspalvelutyös-
sä. Tutkinnon suorittamisen myötä ratsastuksenohjaajaksi valmistunut saa myös kansainvälisen 
I-tason ratsastuksenopettajan työpassin. Suomalainen hevosalan osaaminen on kansainvälisesti 
tunnettua ja arvostettua. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö edistää suomalaisen hevostalouden 
kehitystä. (Hevostalouden perustutkinto, 2014.)

Kuviossa 1 on kuvattu uusien opiskelijoiden määrä vuosina 2010–2017. Alan hakijamäärät ovat 
viime vuosien aikana olleet hienoisessa laskussa, mutta aloittaneiden opiskelijoiden määrä on 
pysynyt suunnilleen samana. Luvut sisältävät sekä näyttötutkintotavoitteisen että opetussuunni-
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telmaperusteisen ammatillisen koulutuksen. Vuonna 2015 hevostalouden perustutkinnon opinnot 
aloittaneita oli yhteensä 546. (Vipunen, opetushallinnon tilastopalvelu.)
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KUVIO 1. Uusien opiskelijoiden määrä vuosina 2010–2017 hevostalouden perustutkinnossa 

Tarkasteltaessa hevostalouden perustutkinnosta valmistuneiden sijoittumista opintojen jälkeen, 
voidaan sanoa, että vuonna 2016 vuotta aiemmin hevostalouden perustutkinnosta valmistuneista 
noin 60 % oli työllisiä ja työttömien osuus oli noin 20 %. Aiempina kolmena vuotena (2013–2015) 
työttömien osuus on ollut noin 11–15 %. (Vipunen, opetushallinnon tilastopalvelu.) Alan kan-
sainvälisyydestä johtuen vuosittain useita hevostalouden perustutkinnosta valmistuneita muuttaa 
ulkomaille töihin, mikä ei näy tällä hetkellä työllisyystilastoissa.
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2.2 Arviointiasetelma ja -kysymykset

Kuvion 2 arviointiasetelmassa kuvataan hevostalouden perustutkinnon oppimistulosten arvioinnin 
rakenne, prosessi, arviointiaineistot ja aikataulu.
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OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI 
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ANALYSOINTI (n = 2 310)  

ARVIOINTI-
RAPORTTI 
• Kansallinen 
• Koulutuksen 

järjestäjän  
palaute 

KUVIO 2. Hevostalouden perustutkinnon oppimistulosten arviointiasetelma

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 näyttöjen sisällöt vastaavat ammattitaitovaatimuksia?
4. Miten elinikäisen oppimisen avaintaidot integroituvat näyttöihin ja miten näitä vaatimuksia 

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

miseksi?
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2.3 Arviointitiedon koonti

Määrälliset tunnusluvut

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kokosi arviointitietoa kaikilta hevostalouden perus-
tutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena järjestäviltä koulutuksen järjestäjiltä. Tiedonkeruu 
kohdistui vuonna 2015 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden näyttöihin. Arviointitietoa koot-
tiin kolmen lukuvuoden ajan. Kahden vuoden ajalta (2015–2017) tiedot kerättiin koulutuksen 
järjestäjiltä erillisellä Excel-pohjaisella lomakkeella. Kolmannen vuoden tiedot saatiin suoraan 
Koski-järjestelmästä. 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 arvosana (arvosana-asteikko 1–3)
10. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohta (pv.kk.vvvv)
11. Näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä (kyllä / ei)
12. Näyttöpaikka (työpaikka / oppilaitos / oppilaitos ja työpaikka)
13. Näyttöpaikka / paikat (organisaation / yrityksen / oppilaitoksen nimi / nimet)
14. Lyhyt kuvaus näytöstä
15. Arviointikeskusteluun osallistuneet
16. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättäneet osapuolet

Erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista1 koottiin vain kahden lukuvuoden tiedot, ja pääosin 
samat tiedot kuin muiltakin opiskelijoilta. Lisäksi kerättiin seuraavat tiedot:

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

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

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöihin liittyvää toimintaansa itsearviointilomakkeen avulla 
arvioinnin päättövaiheessa keväällä 2018. Itsearvioinnissa kartoitettiin koulutuksen toteuttami-
seen ja näyttöjen toimeenpanoon liittyviä tietoja, näyttöjen suunnittelua, johtamista, seurantaa 
ja arviointia sekä kehittämistä. Itsearviointi toteutettiin monitahoisessa ryhmässä, jossa oli 
opettajien, työelämän, opiskelijoiden ja johdon edustajia. Itsearviointiaineisto koostui monipor-
taiseen asteikkoon ja avoimiin vastauksiin perustuvasta arvioinnista. Koulutuksen järjestäjät saivat 
itsearvioinnista palautteen omista vastauksistaan suhteessa kaikkien koulutuksen järjestäjien 
vastauksiin keväällä 2018.

Näyttöjen kuvaukset

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

2.4 Koulutuksen järjestäjien osallistuminen ja aineistojen laajuus

Hevostalouden perustutkinnon oppimistulosten arviointiaineisto kuvataan taulukossa 1. Arvioin-
nissa oli mukana 8 koulutuksen järjestäjää ja 341 opiskelijaa. Oppimistulostietoa saatiin kaikkiaan 
2 844 näytöstä. Erityisopiskelijoiden näyttöjä oli 35. Itsearvioinnin toimitti kaikki 8 koulutuksen 
järjestäjää. Näytön kuvaukset analysoitiin 2 310 näytöstä.

TAULUKKO 1. Arviointiaineisto

Aineisto n
Koulutuksen järjestäjät 8
Opiskelijat 341
Näytöt 2 844
Erityisopiskelijoiden näytöt 35
Itsearvioinnit 8
Näytön kuvaukset 2 310
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2.4 Tulosten analysointi ja raportointi

Määrälliset tiedot koostuivat näyttöjen arvosanoista, opiskelijoiden taustatiedoista sekä  
prosessien laatua kuvaavista tunnusluvuista. Näyttöjen arvosanoja tarkastellaan tutkinnon osittain 
sekä taustamuuttujien, kuten sukupuolen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan. Näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointikäytännöistä raportoidaan näyttöjen suorituspaikat sekä arvosanasta 
päättäneet osapuolet. 

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 tai Mann-Whitneyn U-testillä, 
ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisella varianssianalyysillä (Anova) tai Kruskal-Wallisin 
testillä. Muuttujien välistä riippuvuutta on tarkasteltu Pearsonin korrelaatiolla. Tilastollisen tes-
tauksen avulla voidaan arvioida, kuinka todennäköistä on, että havaittu ero olisi syntynyt sattu-
malta: 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. Useissa kuvioissa ja taulukoissa prosenttijakaumat on pyöristetty kokonaisluvuiksi, 
joten ne voivat olla hieman alle tai yli 100 prosentin.

Asiantuntijaopettajat analysoivat näyttöjen kuvaukset. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, miten 
yksittäinen näyttö vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa käytettiin 
kolmiportaista asteikkoa ja kriteerejä: 

1 = helppo, alittaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset, 
2 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, 
3 = vaikea, ylittää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. 

Itsearviointien laadulliset vastaukset analysoitiin sisällön erittelyn menetelmää soveltamalla. 
Järjestäjien kuvausten sisältö luokiteltiin ja tulokset kirjoitettiin luokituksen pohjalta syntyvän 
profiilin mukaan. Raportissa keskitytään kuvaamaan oppimistulosten arvioinnin kannalta kes-
keisiä näkökohtia. 

Keväällä 2018 koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa järjestäjien itse- 
arviointien vastauksia verrattiin kaikkien koulutuksen järjestäjien vastauksiin. Vuoden 2018 lopussa 
koulutuksen järjestäjille toimitettiin palauteraportit, joissa järjestäjän oppimistuloksia verrattiin 
kansallisiin tuloksiin. 
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3 
 Oppimistulokset

Tässä luvussa tarkastellaan näyttöjen järjestämiseen liittyviä tunnuslukuja, arvosanoja ja niiden  
vertailuja taustamuuttujittain. AVI-alueittain tarkasteltuna koulutuksen järjestäjiä oli Etelä- 
Suomessa 4, Itä-Suomessa 1, Länsi- ja Sisä-Suomessa 1 ja Pohjois-Suomessa 2. Näyttöjen ja kou-
lutuksen järjestäjien epäsuhtaisten määrien vuoksi vertailua AVI-alueiden välillä ei tämän tutkin-
non osalta ollut mielekästä tehdä. Lisäksi aineistossa oli vain yksi ruotsinkielinen koulutuksen  
järjestäjä, minkä vuoksi arvosanojen vertailua kielten perusteella ei myöskään tehty tämän tut-
kinnon kohdalla.

3.1 Näyttöjen määrä

Hevostalouden perustutkinnon opiskelijat suorittivat kolmen lukuvuoden aikana yhteensä 
2 844 näyttöä 40 tutkinnon osassa (taulukko 2). Eniten näyttöjä (52 % kaikista näytöistä) oli  
seuraavissa tutkinnon osissa: hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, tallin ja talli-
ympäristön hoitaminen, yrittäminen hevostalousalalla sekä ratsastaminen ja raviurheilu, jotka 
ovat kaikki pakollisia tutkinnon osia hevostenhoitajaksi opiskelevilla. Ratsastuksenohjaajiksi 
opiskelevilla pakollisia tutkinnon osia näistä neljästä ovat hevostenhoito ja hyvinvoinnista huo-
lehtiminen sekä yrittäminen hevostalousalalla. 
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TAULUKKO 2. Opiskelijoiden suorittamien näyttöjen kokonaismäärä (n) tutkinnon osittain 

Tutkinnon osa Laajuus osp n %
Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 459 16,1
Tallin ja talliympäristön hoitaminen 15 392 13,8
Yrittäminen hevostalousalalla 20 337 11,8
Ratsastaminen ja raviurheilu 25 289 10,2
Hevosharrastajan ohjaaminen 20 82 2,9
Hevostapahtumien järjestäminen 15 82 2,9
Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa 15 77 2,7
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen 15 77 2,7
Ratsuhevosten hoitaminen 15 71 2,5
Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen 15 70 2,5
Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen 15 69 2,4
Ratsastaminen ja ajaminen 25 56 2,0
Peruskengityksen tekeminen 10 56 2,0
Ratsastuksen ohjaaminen 20 54 1,9
Ravihevosten hoitaminen 15 51 1,8
Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen 20 50 1,8
Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen 15 47 1,7
Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa 15 45 1,6
Ravihevosen ajaminen 15 40 1,4
Ratsun peruskouluttaminen 15 37 1,3
Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä toimiminen 15 37 1,3
Hevossiittolassa työskenteleminen 20 35 1,2
Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen 15 35 1,2
Ratsastustaidon kehittäminen 15 35 1,2
Kengittäminen 15 32 1,1
Erikoistuminen ratsuhevosen peruskouluttamiseen 20 29 1,0
Hevosen kengitystarpeen arvioiminen 20 29 1,0
Hevoskasvattajana toimiminen 15 28 1,0
Hevosten hoitaminen ja ruokinta 15 25 0,9
Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen 15 24 0,8
Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen 15 19 0,7
Hevosurheilun lajeissa toimiminen 15 15 0,5
Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen 15 12 0,4
Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen 15 12 0,4
Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen 15 10 0,4
Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palvelujen tuottaminen 20 8 0,3
Hevosajotöiden tekeminen 15 8 0,3
Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen 15 5 0,2
Hevosklinikka-avustajana toimiminen 15 4 0,1
Ajovälineiden huoltaminen ja korjaaminen 15 1 0,0
Yhteensä  2 844 100
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3.2 Näyttöjen arvosanat

Vajaa puolet (45 %) tutkinnon osan näytön arvosanoista oli kiitettäviä, 48 prosenttia hyviä ja 
7 prosenttia tyydyttäviä (kuvio 3). 

7 %

48 %

45 %   Tyydyttävä (1)

  Hyvä (2)

  Kiitettävä (3)

KUVIO 3. Kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma

Eniten näyttöjä suoritettiin seuraavissa neljässä tutkinnon osassa:

Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp (n = 459)  
Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp (n = 392)
Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp (n = 337) 
Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp (n = 289) 
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Kiitettävien arvosanojen osuus vaihteli tutkinnon osien välillä 40–47 % (kuvio 4). Eniten kiitettä-
viä arvosanoja saatiin hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen -tutkinnon osasta. Eniten 
hyviä arvosanoja taas ratsastaminen ja raviurheilu -tutkinnon osasta ja selkeästi eniten (21 %) 
tyydyttäviä arvosanoja saatiin yrittäminen hevostalousalalla -tutkinnon osasta. Muissa kolmessa 
tutkinnon osassa tyydyttävien arvosanojen osuus vaihteli 4–7 % välillä.
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Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
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KUVIO 4. Yleisimpien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma

Tunnuslukujen2  tarkastelu osoittaa, että keskiarvot yleisimpien tutkinnon osien välillä vaihtelivat 
2,18 ja 2,39 välillä (taulukko 3). Kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvo on 
2,38. Keskihajonnat ovat hieman yli puolen arvosanan luokkaa, mikä kertoo siitä, että arvosanat 
ovat keskittyneet keskiarvon ympärille. Yrittäminen hevostalousalalla -tutkinnon osan kohdalla 
hajontaa on hieman enemmän kuin muissa tutkinnon osissa.

TAULUKKO 3. Näyttöjen arvosanojen tunnusluvut tutkinnon osittain

 
Hevostenhoito 

ja 
hyvinvoinnista 
huolehtiminen

Tallin ja 
talliympäristön 

hoitaminen

Yrittäminen 
hevostalous- 

alalla
Ratsastaminen 
ja raviurheilu

 Kaikkien 
tutkinnon 

osien 
näyttöjen 
arvosanat

n 459 392 337 289 2 844
Keskiarvo 2,39 2,39 2,18 2,36 2,38
Mediaani 2 2 2 2 2
Moodi 3 2 3 2 2
Keskihajonta 0,619 0,575 0,761 0,549 0,613

2   Keskiarvo = lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä; mediaani = suuruusjärjestykseen asetetuista muuttujan arvoista (arvosana) 
keskimmäinen; moodi = yleisin arvo (arvosana); keskihajonta = havaintoarvojen (arvosanojen) poikkeama keskiarvosta.
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Liitteessä 1 on kuvattu kaikkien tutkinnon osien arvosanojen tunnusluvut. Korkeimmat arvosanojen 
keskiarvot tutkinnon osan näytöissä, joita oli suoritettu enemmän kuin neljä olivat hevostapah-
tumien järjestäminen (n = 82) (ka. 2,76) ja erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen (n = 10) 
(ka. 2,70). Heikoimpia arvosanoja opiskelijat saivat hevosurheilun lajeissa toimiminen -tutkin-
non osasta (n = 15) (ka. 2,07) ja hevosajotöiden tekeminen -tutkinnon osasta (n = 8) (ka.  2,13).  
Kaikkien tutkinnon osien keskiarvo oli yli 2,00.

3.3 Koulutuksen järjestäjien väliset erot näyttöjen arvosanoissa

Koulutuksen järjestäjät asetettiin kaikkien tutkinnon osien näyttöjen keskiarvojen mukaiseen 
järjestykseen ja sen pohjalta ryhmiin (kuvio 5). Järjestäjäkohtaiset näyttöjen arvosanojen keski-
arvot vaihtelivat 2,19 ja 2,61 välillä, joten ääripäiden ero oli hieman alle puolen arvosanan verran. 
Alimman kolmanneksen (ryhmä 1) ja keskimmäisen kolmanneksen (ryhmä 2) arvosanojen keski-
arvoissa ei ollut juurikaan eroa, mutta ylimpään kolmannekseen (ryhmä 3) kuuluvilla järjestäjillä 
näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli selvästi korkeampi. Alimpaan kolmannekseen kuuluvien 
järjestäjien näyttöjen arvosanojen keskiarvo oli 2,22, keskitasoisten järjestäjien 2,32 ja ylimpään 
kolmannekseen kuuluvien järjestäjien 2,57. Alimpaan ja ylimpään kolmannekseen kuuluvien 
järjestäjien arvosanojen keskiarvojen ero oli 0,35 arvosanaa3.
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Ryhmä 1 (n = 2)
   ka. = 2,22

Ryhmä 2 (n = 3)
   ka. = 2,32

Ryhmä 3 (n = 3)
   ka. = 2,57

KUVIO 5. Koulutuksen järjestäjät kaikkien tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen keskiarvojen 
mukaisessa järjestyksessä (ryhmä 1 = alin kolmannes, ryhmä 2 = keskitasoiset, ryhmä 3 = ylin 
kolmannes)

3  Tilastollisesti merkitsevä ero.
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3.4 Arvosanat sukupuolen mukaan

Naisten suorittamia näyttöjä oli aineistossa yli kaksikymmenkertainen määrä miesten näyttöihin 
verrattuna. Naisten saamien arvosanojen keskiarvo oli 0,17 arvosanaa miesten arvosanojen kes-
kiarvoa korkeampi. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (kuvio 6). 

16

7

46

48

38

45

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Miehet (n = 125) (ka. 2,22)

Naiset (n = 2 719) (ka. 2,39)

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

KUVIO 6. Näyttöjen arvosanojen jakaumat ja keskiarvot sukupuolen mukaan

3.5 Näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavat

Tässä alaluvussa kuvataan hevostalouden perustutkinnon näyttöjen suorituspaikat ja arvosanasta 
päättäneet kolmen lukuvuoden ajalta. Näyttöjen suorituspaikkoja tarkastellaan myös tutkinnon 
osittain ja koulutuksen järjestäjittäin sekä arvosanojen keskiarvojen ja näyttöjen arvioijien mukaan. 

Näyttöjen suorituspaikat 

Suurin osa näytöistä (72 %) suoritettiin oppilaitoksessa ja reilu viidennes (22 %) työpaikoilla  
(kuvio 7). Oppilaitoksen ja työelämän yhdistelmänäyttöjä oli 7 prosenttia kaikista näytöistä. 
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22 %

72 %

7 %

  Työpaikka (n = 586)

  Oppilaitos (n = 1 921)

  Työpaikka ja oppilaitos (n = 179)

KUVIO 7. Näyttöjen suorituspaikat

Kuviossa 8 tarkastellaan neljän yleisimmän tutkinnon osan näyttöpaikkoja. Yrittäminen hevos-
talousalalla -tutkinnon osassa valtaosa (90 %) näytöistä toteutettiin oppilaitoksessa. Ratsastaminen 
ja raviurheilu -tutkinnon osassa taas reilu neljännes (26 %) näytöistä suoritettiin työpaikoilla. 
Kaikkien tutkinnon osien näyttöpaikat on kuvattu liitteessä 2. 
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KUVIO 8. Näyttöjen suorituspaikat (%) neljässä yleisimmässä tutkinnon osassa
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Taulukossa 4 tarkastellaan erikseen työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuutta koulutuksen 
järjestäjittäin. Työpaikkanäyttöjen määrässä oli eroja järjestäjien välillä ja suurimmalla osalla kou-
lutuksen järjestäjistä työpaikkanäyttöjen osuus oli alle 30 prosenttia kaikista näytöistä. Kahdella 
järjestäjällä työpaikkanäyttöjen osuus kaikista näytöistä oli 31–50 prosenttia ja yhdellä järjestäjällä 
yli 50 prosenttia.

TAULUKKO 4. Työpaikkanäyttöjen osuus koulutuksen järjestäjittäin

Työpaikkanäyttöjen osuus 
suoritetuista näytöistä

N (järjestäjien 
määrä) % järjestäjistä

Yli 50 % 1 13
31–50 % 2 25
10–30 % 4 50
Alle 10 % 1 13
Yhteensä 8 101

Näyttöjen suorituspaikat arvosanojen keskiarvon mukaan

Arvosanojen keskiarvon perusteella ylimpään kolmannekseen luokitelluilla järjestäjillä oli eniten 
(36 %) työpaikalla toteutettuja näyttöjä (kuvio 9). Oppilaitosnäyttöjä oli eniten (81 %) alimpaan 
kolmannekseen kuuluvilla järjestäjillä. Ero muihin kolmanneksiin oli tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 9. Näyttöpaikkojen jakautuminen prosenttiosuuksina koulutuksen järjestäjien arvo- 
sanojen keskiarvon mukaisissa luokissa
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Koko aineiston tasolla työpaikka- ja oppilaitosnäyttöjen arvosanojen keskiarvoissa oli eroja noin 
kymmenyksen verran. Ero oli tilastollisesti merkitsevä mutta käytännössä pieni.

TAULUKKO 5. Näyttöjen arvosanojen keskiarvo näyttöpaikoittain

Näyttöpaikka Näyttöjen arvosanojen keskiarvo
Työpaikka 2,44
Oppilaitos 2,34
Työpaikka ja oppilaitos 2,46

Näytön arviointi

Opettaja ja työelämän edustaja päättivät yhdessä enemmistöstä (69 %) kaikista arvosanoista  
(kuvio 10). Opettaja päätti yksin reilusta neljänneksestä (27 %) näyttöjen arvosanoista. Työelämän 
edustaja päätti yksin noin 4 prosentista näyttöjen arvosanoista. Liitteeseen 3 on koottu näyttöjen 
arvosanoista päättäneet tutkinnon osittain.
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  Opettaja (n = 758)

  Työelämän edustaja (n = 109)

  Opettaja ja työelämän edustaja (n = 1 972)

KUVIO 10. Näytön arvosanasta päättäneet
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4 
 Erityisopiskelijoiden 

oppimistulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden suorittamia näyttöjä sekä 
niiden arvosanoja ja toteutustapoja arvioinnin kahden ensimmäisen lukuvuoden ajalta 2015–2016 
ja 2016–2017. 

Erityisopiskelijoista kaikille oli laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Noin joka kymmenes (11 %) erityisopiskelijoiden näytöistä oli miesten 
suorittamia ja 89 % naisten suorittamia. 

Näyttöjen määrä

Erityisopiskelijoiden oppimistulostietoja toimitti 6 koulutuksen järjestäjää. Erityisopiskelijat  
suorittivat kahden lukuvuoden aikana yhteensä 35 näyttöä 7 tutkinnon osassa (taulukko 6).  
Yli puolet (63 %) näytöistä oli seuraavissa tutkinnon osissa: hevostenhoito ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja tallin ja talliympäristön hoitaminen.

TAULUKKO 6. Erityisopiskelijoiden suorittamien näyttöjen kokonaismäärä  
tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Laajuus osp n %
Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 13 37,1
Tallin ja talliympäristön hoitaminen 15 9 25,7
Ratsastaminen ja raviurheilu 25 6 17,1
Yrittäminen hevostalousalalla 20 4 11,4
Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen 15 1 2,9
Hevosten hoitaminen ja ruokinta 15 1 2,9
Ravihevosen ajaminen 15 1 2,9
Yhteensä  35 100,0
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Näyttöjen arvosanat

Kaikki näytöt toteutettiin ilman mukautettuja tavoitteita. Kuviossa 11 on kuvattu erityisopiske-
lijoiden näyttöjen arvosanojen jakaumat. Yleisin arvosana tutkinnon osan näytön arvosanaksi 
oli hyvä, joiden osuus aineistosta oli 62 prosenttia. Vajaa neljännes (24 %) erityisopiskelijoiden 
arvosanoista oli tyydyttäviä ja kiitettävien arvosanojen osuus oli 15 prosenttia.

24 %

62 %

15 %

  Tyydyttävä (1)

  Hyvä (2)

  Kiitettävä (3)

KUVIO 11. Erityisopiskelijoiden näyttöjen arvosanajakauma (%) 

Näyttöjen arviointitavat ja toteuttaminen

Erityisopiskelijoiden näytöistä 97 prosenttia oli arvioitu pelkästään numeerisesti. Näytöistä suurin 
osa (69 %) suoritettiin oppilaitoksissa (kuvio 12). Työpaikkanäyttöjen osuus oli reilu neljännes 
(26 %). Työpaikalla ja oppilaitoksessa suoritettuja yhdistelmänäyttöjä oli 6 prosenttia näytöistä. 
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26 %

69 %

6 %

  Työpaikka (n = 9)

  Oppilaitos (n = 24)

  Työpaikka ja oppilaitos (n = 2)

KUVIO 12. Erityisopiskelijoiden näyttöjen suorituspaikat

Opettaja päätti yksin noin puolesta (51 %) erityisopiskelijoiden arvosanoista (kuvio 13). Opettaja 
ja työelämän edustaja päättivät yhdessä vajaasta kolmanneksesta (31 %) arvosanoista ja työelämän 
edustaja yksin 17 prosentista arvosanoista.

51 %

17 %

31 %

  Opettaja (n = 18)

  Työelämän edustaja (n = 6)

  Opettaja ja työelämän edustaja (n = 11)

KUVIO 13. Näytön arvosanasta päättäneet
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5 
 Näyttöjen sisältö

Näyttöjen sisältö analysoitiin vertaamalla koulutuksen järjestäjien raportoimien näyttöjen  
kuvausten ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vastaavuutta. Kuvaukset olivat niitä, 
joita koulutuksen järjestäjät olivat kirjanneet näytöistä näyttötodistukseen. Kaksi hevostalouden  
perustutkinnon asiantuntijaopettajaa analysoi tiedot rinnakkaisarviointina. Asiantuntijaopettajien 
mukaan näyttöjen kuvausten laadussa oli jonkin verran hajontaa. Taulukon 7 tulokset perustuvat 
opettajien toisistaan riippumattoman arvioinnin keskiarvoon. 

Näyttöjen kuvauksia oli käytettävissä arviointiin yhteensä 2 310 sisältäen myös erityisopiskeli-
joiden näyttöjen kuvaukset. Näytöistä suurin osa (93 %) arvioitiin tasoltaan sopiviksi, eli tutkin-
non perusteiden ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi (taulukko 7). Noin 3 prosenttia näytöistä  
arvioitiin liian helpoiksi, eli ne alittivat tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. Noin 2 prosent-
tia näytöistä arvioitiin liian vaikeiksi suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Näyttöpaikan mukaan 
tarkasteltuna oppilaitoksissa järjestetyistä näytöistä noin 3 prosenttia arvioitiin liian helpoiksi 
ammattitaitovaatimuksiin nähden. Työpaikkanäytöistä kuvauksen perusteella liian helpoiksi 
arvioitiin noin 4 prosenttia. Tieto näyttöpaikasta puuttui noin 100 näytön osalta.

TAULUKKO 7. Näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vastaavuus 
näyttökuvausten analyysin perusteella

Arviointi
Näyttö työpaikalla Näyttö  

oppilaitoksessa
Näyttö 

työpaikalla ja 
oppilaitoksessa

Kaikki  
analysoidut 

näyttö- 
kuvaukset

n % n % n % n %
1 = helppo, alittaa 
ammattitaitovaatimukset 15 3,7 54 3,4 2 1,2 73 3,2

1,5─2 = sopiva, vastaa 
ammattitaitovaatimuksia 388 95,1 1 510 94,3 166 98,8 2 143 92,8

2,5–3 = vaikea, ylittää 
ammattitaitovaatimukset 5 1,2 37 2,3 0 0,0 43 1,9

Ei voitu arvioida 12 2,9 16 1,0 6 3,4 51 2,2
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Taulukossa 8 on esitetty eri tutkinnon osien näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimusten vastaavuus näyttökuvausten analyysien keskiarvon mukaan. Analyysin perusteella 
suurimmassa osassa tutkinnon osista ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi arvioitujen näyttöjen 
osuus oli yli 95 prosenttia ja täysin ammattitaitovaatimuksia vastaavia näyttöjä oli järjestetty 
noin puolessa tutkinnon osista. Vain kahdessa tutkinnon osassa alle puolet näytöistä oli arvioitu 
kuvauksen perusteella tutkinnon perusteita vastaaviksi. 

TAULUKKO 8. Näyttökuvausten analyysien keskiarvo ja ammattitaitovaatimuksia vastaaviksi 
arvioitujen näyttöjen osuus tutkinnon osittain

Tutkinnon osa
Laajuus 

(ops) n
Näyttö- 

kuvausten 
analyysien 
keskiarvo

Kuvauksen 
perusteella 
sopiviksi 

arvioitujen 
näyttöjen  
osuus (%)

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen 15 67 1,98 100
Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen 15 44 1,88 100
Ravihevosen ajaminen 15 39 1,99 100
Ratsun peruskouluttaminen 15 32 2,00 100
Ratsastustaidon kehittäminen 15 26 1,98 100
Kengittäminen 15 24 2,00 100
Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen 15 23 2,00 100
Hevossiittolassa työskenteleminen 20 20 1,90 100
Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen 15 15 2,00 100
Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen 15 9 2,00 100
Hevosajotöiden tekeminen 15 8 2,00 100
Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen 15 5 2,00 100
Hevosklinikka-avustajana toimiminen 15 4 2,00 100
Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palvelujen 
tuottaminen 20 3 1,50 100

Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen 15 2 2,00 100
Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen 15 2 2,00 100
Ajovälineiden huoltaminen ja korjaaminen 15 1 2,00 100
Erikoistuminen ratsuhevosen peruskouluttamiseen 20 22 1,50 100
Yrittäminen hevostalousalalla 20 280 2,00 99
Hevosharrastajan ohjaaminen 20 73 1,80 99
Peruskengityksen tekeminen 10 44 2,01 98
Ratsastuksen ohjaaminen 20 43 1,71 98
Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen 15 42 1,98 98
Ratsastaminen ja ajaminen 25 39 1,58 97
Tallin ja talliympäristön hoitaminen 15 317 1,93 97
Hevostapahtumien järjestäminen 15 68 2,01 97
Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja 
ratsuhevosten kanssa 15 58 1,96 97

Ravihevosten hoitaminen 15 45 1,96 96
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Tutkinnon osa
Laajuus 

(ops) n
Näyttö- 

kuvausten 
analyysien 
keskiarvo

Kuvauksen 
perusteella 
sopiviksi 

arvioitujen 
näyttöjen  
osuus (%)

Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 373 1,73 95
Hevosen kengitystarpeen arvioiminen 20 21 1,64 95
Hevosten hoitaminen ja ruokinta 15 20 1,88 95
Hevoskasvattajana toimiminen 15 18 1,61 94
Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla 
työskenteleminen 20 45 1,94 93

Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa 15 27 1,63 89
Ratsastaminen ja raviurheilu 25 234 1,56 89
Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa 
työskenteleminen 15 52 2,01 89

Ratsuhevosten hoitaminen 15 67 2,05 85
Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä 
toimiminen 15 29 2,21 59

Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen 15 9 1,33 33
Hevosurheilun lajeissa toimiminen 15 9 1,22 22
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6 
 Näyttöjen ja oppimistulosten 

laatu koulutuksen järjestäjien 
itsensä arvioimana

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia tunnuslukujen, piste-
määrien ja arviointikohteeseen liittyvien kuvausten mukaan. Arviointi kohdistettiin pedagogiseen 
toimintaan ja siihen kuuluvana erityisesti näyttöjen organisointiin ja niiden arviointiin. Itse- 
arviointiaineiston toimittivat kaikki hevostalouden perustutkintoa järjestävät koulutuksen järjestäjät.

6.1 Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Koulutuksen järjestäjät toimittivat hevostalouden perustutkinnon koulutukseen liittyviä määräl-
lisiä tietoja, jotka on kuvattu taulukossa 9.

TAULUKKO 9. Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot

Toiminto n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattiopettajien 
pedagoginen pätevyys (%) 8 91,6 100 100 14,59 66 100

Koulutettujen* 
työpaikkaohjaajien osuus (%) 8 15,4 12,5 10 8,28 5 33

* työpaikkaohjaaja on osallistunut tavoitteelliseen koulutukseen, muu kuin lyhytaikainen perehdytys

Tunnusluvuista käy ilmi seuraavia asioita:

 ▪ Hevostalouden perustutkinnon opettajista noin 92 prosenttia oli pedagogisesti päteviä. 
Pedagogisesti pätevien opettajien osuus vaihteli 66 prosentista 100 prosenttiin koulutuksen 
järjestäjien välillä. 

 ▪ Noin 15 prosenttia työpaikkaohjaajista oli koulutettu näytön ohjaukseen ja arviointiin. 
Koulutetulla tarkoitettiin, että työpaikkaohjaaja on osallistunut tavoitteellisempaan kou-
lutukseen kuin lyhytaikainen perehdytys. Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus vaihteli 
koulutuksen järjestäjittäin viidestä prosentista 33 prosenttiin.
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6.2 Vastaavuus näyttöjen laatuvaatimuksiin

Koulutuksen järjestäjät arvioivat hevostalouden perustutkinnon tavoitteiden mukaisten osaami-
sen hankkimiseen ja osoittamiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuutta, yhteistyötä työelämän 
kanssa näyttöjen toteuttamisessa sekä kriteeriperusteisen ja laaja-alaisen osaamisen arvioinnin 
toteutumista näytöissä (kuvio 14). Osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus 
koettiin hieman parempana kuin osaamisen osoittamiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus. 
Näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa koettiin toteutuneen melko 
hyvin. Laaja-alaisen osaamisen arvioinnin sekä tavoitelähtöisen ja kriteeriperusteisen arvioinnin 
toteutumisen näytöissä koettiin onnistuneen melko hyvin tai hyvin.

4,00

3,88

3,75

3,75

4,13

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

Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen
arviointi

Laaja-alaisen osaamisen arviointi näytössä

 Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja
arviointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa

Osaamisen osoittamiseen soveltuvien
työpaikkojen saatavuus

Osaamisen hankkimiseen soveltuvien
työpaikkojen saatavuus

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

KUVIO 14. Näyttöihin liittyvien pedagogisten käytänteiden laatutaso (keskiarvo)

Osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuudessa ei ollut kovin suuria järjestäjien 
välisiä eroja (taulukko 10). Valtaosa järjestäjistä (7/8) arvioi osaamisen hankkimiseen soveltuvien 
työpaikkojen saatavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi ja yksi järjestäjä kohtalaiseksi.
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TAULUKKO 10. Osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus koulutuksen 
järjestäjien itsearvioimana

Osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen 
saatavuus n % kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä (5) 2 25,0 
Hyvä (4) 5 62,5
Kohtalainen (3) 1 12,5
Huono tai erittäin huono (1 - 2) 0 0,0
Yhteensä 8 100,0

Osaamisen osoittamiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuudessa (taulukko 11) oli hieman 
enemmän vaihtelua järjestäjien välillä. Suurin osa järjestäjistä (5/8) arvioi osaamisen osoittamiseen 
soveltuvien työpaikkojen saatavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi ja kolme järjestäjää kohtalaiseksi.  

TAULUKKO 11. Osaamisen osoittamiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus koulutuksen 
järjestäjien itsearvioimana

Osaamisen osoittamiseen (näytöt) soveltuvien 
työpaikkojen saatavuus n % kaikista järjestäjistä

Erittäin hyvä (5) 1 12,5
Hyvä (4) 4 50,0
Kohtalainen (3) 3 37,5
Huono tai erittäin huono (1 - 2) 0 0,0
Yhteensä 8 100,0

Koulutuksen järjestäjät arvioivat lisäksi osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutasoa 
omassa toiminnassaan (kuvio 15). Järjestäjät arvioivat opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen 
toteutuneen näistä parhaiten (ka. 4,25). Myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen arvioitiin toteutuneen keskimäärin hyvin (ka. 3,88; 4,00) Koulutuksen järjestäjien 
vastaukset vaihtelivat kohtalaisesta erittäin hyvään.
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4,25

4,00

3,88

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

 Opiskelijan yksilöll isen opintopolun
toteutuminen (n = 8)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
(n = 8)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
(n = 8)

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

KUVIO 15. Osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutaso (keskiarvo)

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, miten paljon he olivat hyödyntäneet koulutuksessa eri 
oppimisympäristöjä (kuvio 16). Koulutuksessa oli hyödynnetty eniten oppilaitosympäristöä sekä 
työpaikkoja. Verkko-oppimisympäristöjä oli hyödynnetty koulutuksessa kohtalaisesti ja virtuaalisia 
oppimisympäristöjä vain hyvin vähän. Muita mainittuja oppimisympäristöjä olivat yhteistyötallit, 
tapahtumat ja yhteistyöyritykset.

3,75

1,75

3,25

4,38

4,88

1 2 3 4 5

Muuta, mitä? (n = 4)

Virtuaaliset oppimisympäristöt (n = 8)

Verkko-oppimisympäristöt (n = 8)

Työpaikka (n = 8)

Oppilaitos (n = 8)

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

KUVIO 16. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuksessa (keskiarvo)
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6.3 Kokonaisarviointi ja arviointi teemoittain

Koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen järjestämistä ja siihen liittyviä prosesseja teemoittain. 
Arviointi koostui numeerisista ja avoimista sanallisista kuvauksista. Arvioinnin kohteena olevat 
teemat olivat seuraavat:

Teema I Nyttöjen suunnittelu ja koulutuksen järjestäjän linjaukset
 ▪ Näyttöihin liittyvä suunnittelu
 ▪ Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
 ▪ Opettajien osaaminen
 ▪ Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

Teeema II Näyttöjen toteuttaminen ja arviointi
 ▪ Opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
 ▪ Opiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
 ▪ Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen
 ▪ Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
 ▪ Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
 ▪ Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön
 ▪ Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön
 ▪ Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä

Teema III Näyttötoiminnan arviointi 
 ▪ Näyttöjen seuranta ja arviointi
 ▪ Näyttöjen kehittäminen

Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin, mitkä ovat koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan 
vahvuuksia ja kehittämishaasteita.

Arviointiasteikko teemoissa I–III on seuraava: puuttuva (1) = ei aloitettuja toimenpiteitä, alkava 
(2) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, kehittyvä (3) = toiminta muotoutumassa 
järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, edistynyt (4) = toiminta vakiintunutta, 
hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautuneisuus mukana toiminnassa. 
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Kuviossa 17 kuvataan näyttöihin liittyvää toimintaa arviointikohteittain koulutuksen järjestäjien 
itsensä arvioimana. Näyttötoiminnan kokonaislaatu oli keskimäärin kehittyvällä tasolla, joten 
toiminta on muotoutumassa systemaattiseksi ja kattavaksi. Koulutuksen järjestäjät arvioivat 
edistyneelle tasolle elinikäisen oppimisen avaintaitojen integroimisen näyttöön ja näyttöjen 
toteuttamisen oppilaitoksissa. Heikoiten järjestäjät arvioivat onnistuneensa työpaikkaohjaajien 
osaamisen kehittämisessä ja näyttöjen integroinnissa yhteisiin tutkinnon osiin. 

2,75
2,81

3,13

2,25

3,13

2,75

3,13

3,41

3,75
3,5

1,88

3,25

2,61 2,63

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Asteikko 1–4 (1 = puuttuva, 2 = alkava, 3 = kehittyvä, 4 = edistynyt)

Arvioinnin kohteet:

1. Näyttöihin liittyvä suunnittelu
2. Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen
3. Opettajien osaamisen kehittäminen
4. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen
5. Opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
6. Opiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
7. Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen
8. Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla
9. Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa
10. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön
11. Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön
12. Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
13. Näyttötoiminnan seuranta ja arviointi
14. Näyttötoiminnan kehittäminen

KUVIO 17. Näyttötoiminnan laatutaso koulutuksen järjestäjien (n = 8) itsensä arvioimana
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Näyttöihin liittyvän toiminnan laatutasoa tarkasteltiin myös kokonaisuutena koulutuksen järjes-
täjittäin (kuvio 18). Koulutuksen järjestäjille laskettiin summakeskiarvo itsearvioinnin teemojen 
I-III arviointikohdista. 

Koulutuksen järjestäjien summakeskiarvot näyttöihin liittyvässä toiminnassa vaihtelivat 2,09 ja 
3,40 välillä. Kaikkien koulutuksen järjestäjien keskiarvo oli 2,91 eli näyttötoiminnan kokonaislaatu 
oli keskimäärin kehittyvällä tasolla. 
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Koulutuksen järjestäjä (n = 8) ...... Keskiarvo (2,91)

..........................................................................................

2,09

2.972,91

2,74
2,71

3,403,31
3,15

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

KUVIO 18. Näyttöjen järjestämisen kokonaislaatu koulutuksen järjestäjän itsensä arvioimana
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Teema I Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja  
koulutuksen järjestäjän linjaukset

Näyttöihin liittyvä suunnittelu

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Osaamisen arviointia koskevan 
suunnitelman laadinta eri alojen ja 
yhteisten tutkinnon osien opettajien 
kanssa

8 2,50 2 2 0,71 2 4

Osaamisen arviointia koskevan 
suunnitelman laadinta yhteistyössä 
työpaikkojen kanssa

8 2,88 3 3 0,78 2 4

Opiskelijoiden osallistuminen näyttöjen 
toteuttamisen ja arvioinnin suunnitteluun 8 2,63 3 3 0,48 2 3

Näyttöjen suunnittelu osana työpaikalla 
järjestettävää koulutusta 8 3,00 3 3 0,71 2 4

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

Näyttöihin liittyvä suunnittelu arvioitiin keskimäärin alkavalle tai kehittyvälle tasolle (ka. 2,50–3,00). 
Koulutuksen järjestäjien välillä oli jonkin verran eroja mm. osaamisen arviointia koskevan suun-
nitelman laatimisessa yhteistyössä työpaikkojen ja yhteisten tutkinnon osien opettajien kanssa. 
Avoimissa vastauksissa koulutuksen järjestäjät toivat esille seuraavia asioita:

 ▪ Uuden lain myötä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma päivitetään

 ▪ Työelämän edustajia on ollut mukana toteutus- ja arviointisuunnitelman laatimisessa

 ▪ Työpaikoilla on vaihtelevat mahdollisuudet järjestää näyttöjä, mutta näytöt suunnitellaan 
järjestettäviksi työpaikoilla aina, kun se on mahdollista.
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Näyttöihin liittyvä pedagogisen toiminnan johtaminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi

Resurssien kohdentaminen 
työpaikalla järjestettävään 
koulutukseen ja näyttöihin

8 2,50 2,5 2 0,50 2 3

Opiskelijoiden, opettajien ja 
työpaikkaohjaajien perehdyttäminen 8 2,63 3 3 0,48 2 3

Opettajien työelämäosaamisen 
varmistaminen 8 3,25 3,5 4 0,83 2 4

Opettajien ja työpaikkaohjaajien 
arviointiosaamisen varmistaminen 8 2,63 2,5 2 0,70 2 4

Näyttöympäristön tutkinnon 
perusteiden mukaisen vastaavuuden 
varmistaminen

8 3,00 3 3 0,71 2 4

Opiskelijan osaamisen kehittymisen 
ja näytön arvioinnin periaatteista 
sopiminen

7 2,86 3 3 0,64 2 4

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

Näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtamisen laatutaso arvioitiin keskimäärin alkavalle 
tai kehittyvälle tasolle (ka. 2,50–3,25). Keskimäärin kehittyvälle tasolle arvioitiin opettajien työ-
elämäosaamisen varmistaminen ja näyttöympäristön tutkinnon perusteiden mukaisen vastaavuuden 
varmistaminen. Resurssien kohdentamisen työpaikalla järjestettävään koulutukseen ja näyttöihin 
koettiin olevan lähempänä alkavaa tasoa.

Laadullisista kuvauksista nousi esille seuraavia aihepiiriin liittyviä näkökohtia:

 ▪ Perehdytys ja prosessit ovat alkuvaiheessa.

 ▪ Säännöllinen arvioijien kouluttaminen on aloitettu.

 ▪ Työelämäosaamista tukee se, että opettajat tekevät myös muita hevosalan töitä.
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Opettajien osaamisen kehittäminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opettajien osaamisen kehittäminen 8 3,13 3 3 0,60 2 4

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

Opettajien osaamisen kehittämisen arvioitiin olevan keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 3,13). 
Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että reformi haastaa opettajien osaamisen kehittämistyötä. 
Asiantuntijaopettajat toivat esiin, että opettajien osaamisen kehittämisen tukemisessa on eroja 
koulutuksen järjestäjien välillä, mutta alan opettajilla on myös paljon mahdollisuuksia kansain-
välisen osaamisen kehittämiseen.

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Työpaikkaohjaajien osaamisen 
kehittäminen 8 2,25 2 2 0,43 2 3

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

Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen arvioitiin olevan keskimäärin alkavalla tasolla  
(ka. 2,25). Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjausosaami-
nen vaihtelee ja että työpaikkaohjaajille tulisi järjestää parempi mahdollisuus kouluttautumiseen.

Teema II Näyttöjen laatu

Opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikalla 
järjestettävässä koulutuksessa 8 3,13 3 3 0,78 2 4

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

Opiskelijan ohjauksen ja tuen työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa arvioitiin olevan keski-
määrin kehittyvällä tasolla (ka. 3,13). Arvioinnissa mukana olleet asiantuntijaopettajat kokivat, 
että resurssit mennä työpaikoille ohjaamaan opiskelijaa ovat vähentyneet.
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Opiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta 
työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan osaamisen kehittymisen 
seuranta työpaikalla järjestettävässä 
koulutuksessa

8 2,75 3 3 0,43 2 3

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

Opiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa arvioitiin 
keskimäärin kehittyvälle tasolle (2,75). Laadullisissa kuvauksissa tuli lisäksi ilmi, että työpaikka-
ohjaajia tulee kouluttaa ohjaamisessa ja palautteen antamisessa, ja että ohjaajaa pyydetään 
antamaan palautetta myös työssäoppimisen aikana, ei vain lopuksi. Osaamisen kehittymisen 
seurantaan ja arviointiin on koulutuksen järjestäjillä käytössä monenlaisia menetelmiä. Useat 
koulutuksen järjestäjät mainitsivat avoimissa vastauksissaan oppimispäiväkirjan käyttämisen. 
Monissa oppilaitoksissa käytettiin videoita ja blogeja kehityksen seuraamiseen. Lisäksi monet 
mainitsivat sähköisen yhteydenpidon. Muutama mainitsi myös perinteisempiä seuranta-
tapoja, kuten tehtävät, tentit ja harjoitukset. Suurin osa mainitsi myös keskustelut ja jatkuvan 
palautteen keräämisen jossakin muodossa.

Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen integrointi työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen 8 3,13 3 4 0,78 2 4

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

Koulutuksen järjestäjien arviot näyttöjen integroinnissa työssäoppimiseen vaihtelivat alkavasta 
edistyneeseen. Laatutaso on keskimäärin kehittyvällä tasolla (ka. 3,13). Laadullisissa kuvauksissa 
tuli lisäksi ilmi, että työpaikoilla on vaihtelevat mahdollisuudet järjestää näyttöjä. Sopivia hevosia 
ei välttämättä ole saatavilla ja näyttöjen järjestäminen työpaikoilla voi olla kallista.
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Näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Näyttöjen järjestäminen aidoissa 
työelämän tilanteissa 8 3,13 3 4 0,78 2 4

Näyttöjen vastaavuus tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksiin 8 3,50 4 4 0,71 2 4

Työpaikkaohjaajien osallistuminen 
näyttöjen ohjaamiseen, seurantaan ja 
arviointiin

8 3,38 3,5 4 0,70 2 4

Opettajien osallistuminen näyttöjen 
ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin 8 3,63 4 4 0,70 2 4

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

Koulutuksen järjestäjät arvioivat onnistuneensa hyvin (ka. 3,13–3,63) näyttöjen toteuttamisessa 
työpaikoilla. Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa koulutuksen järjestäjien välillä.

Näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Ammattitaitovaatimusten mukaisten 
näyttöjen järjestäminen oppilaitoksissa 8 3,88 4 4 0,33 3 4

Näyttöjen sisällön vastaavuus tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksiin 8 3,75 4 4 0,43 3 4

Työelämän osallistuminen oppilaitoksissa 
järjestettävien näyttöjen arviointiin 8 3,63 4 4 0,48 3 4

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

Kaikki koulutuksen järjestäjät arvioivat näyttöjen toteuttamisen oppilaitoksissa olevan kehittyvällä 
tai edistyneellä tasolla. Erityisesti ammattitaitovaatimusten mukaisten näyttöjen järjestämisen 
oppilaitoksissa koettiin toteutuneen hyvin (ka. 3,88). 

Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa järjestettävissä 
näytöissä joudutaan usein luomaan teennäisesti näytössä testattava tilanne. Koulutuksen järjestäjät 
mainitsivat vastauksissaan seuraavia syitä oppilaitosnäyttöjen suureen määrään: 

 ▪ Näyttöjen järjestäminen oppilaitoksessa säästää resursseja ajallisesti ja taloudellisesti.
 ▪ Työpaikoilla ei ole aina mahdollisuutta suorittaa näyttöjä. Käytössä ei ole sopivia hevosia, 

ratoja ja välineitä.
 ▪ Arvioinnin tasalaatuisuuden varmistaminen.



49

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen integrointi näyttöön 8 3,50 4 4 0,71 2 4

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

Elinikäisen oppimisen integrointi näyttöihin toteutui koulutuksen järjestäjien mukaan keskimää-
rin hyvin. Sen arvioitiin olevan yleisimmin edistyneellä tasolla. Koulutuksen järjestäjien välillä 
oli kuitenkin jonkin verran eroja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Yhteisten tutkinnon osien integrointi 
näyttöön 8 1,88 2 2 0,78 1 3

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

Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön koettiin kehittämiskohteeksi. Taso vaihteli koulutuksen 
järjestäjien välillä puuttuvasta kehittyvään. Yhteisten tutkinnon osien välillä koettiin myös eroja siinä, 
kuinka haastavaa niiden integroiminen on. Erityisesti yrittäjyys koettiin helpommaksi integroida näyt-
töihin kuin esimerkiksi fysiikka ja kemia.

Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Opiskelijan osaamisen arviointi 
näytössä 8 3,25 3 3 0,66 2 4

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

Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä arvioitiin keskimäärin kehittyvälle tasolle (ka. 3,25). 
Koulutuksen järjestäjien vastaukset vaihtelivat alkavasta edistyneeseen.
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Teema III Näyttötoiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen

Näyttötoiminnan seuranta ja arviointi

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Palautteen hankkiminen opiskelijoilta, 
työelämältä ja opettajalta työpaikalla 
järjestettävästä koulutuksesta ja näytöistä

8 2,75 3 3 0,97 1 4

Palautteen analysointi 8 2,50 2,5 3 0,87 1 4
Palautteen ja tulosten käsittely 
opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen 
kanssa

8 2,38 2 2 0,86 1 4

Näyttöjen toteuttamis- ja 
arviointikäytäntöjen seuranta 8 2,88 3 3 0,60 2 4

Näyttöjen arvosanojen seuranta ja 
analysointi 8 2,50 2,5 2 0,87 1 4

Koulutuksen järjestäjän itsearviointi 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja 
näyttöjen toteuttamisesta

8 2,63 3 3 0,86 1 4

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

Näyttötoiminnan seurannassa ja arvioinnissa oli vaihtelua koulutuksen järjestäjien välillä. Palaut-
teen hankkiminen opiskelijoilta, työelämältä ja opettajalta työpaikalla järjestettävästä koulutuk-
sesta ja näytöistä arvioitiin keskimäärin lähes kehittyvälle tasolle (ka. 2,75), mutta palautteen ja 
tulosten käsittely opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen kanssa arvioitiin lähemmäs alkavaa 
tasoa (ka. 2,38). Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että palautteen saaminen työpaikoilta voi 
olla haastavaa. Asiantuntijaopettajat mainitsivat, että palautteen kerääminen työpaikoilta ei ole 
yhtä systemaattista kuin palautteen kerääminen opiskelijoilta. Työpaikoilta kuitenkin saadaan 
palautetta muun yhteydenpidon yhteydessä.
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Näyttötoiminnan kehittäminen

TOIMINTO n Keskiarvo Mediaani Moodi Hajonta Minimi Maksimi
Palautteiden hyödyntäminen 
kehittämistyössä 8 2,88 3 2 0,78 2 4

Kansallisten oppimistulosten 
arvioinnin hyödyntäminen 
kehittämistyössä

8 1,88 2 1 0,78 1 3

Kehittämishankkeiden 
hyödyntäminen kehittämistyössä 8 2,88 3 3 0,78 2 4

Työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen ja näyttöjen 
kehittäminen osana koulutuksen 
järjestäjän laadunhallintaa

8 2,88 3 3 0,60 2 4

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

Näyttötoiminnan kehittäminen oli koulutuksen järjestäjien arvioimana keskimäärin lähes kehit-
tyvällä tasolla (ka. 2,88) lukuun ottamatta kansallisten oppimistulosten arvioinnin hyödyntämistä 
kehittämistyössä (ka. 1,88). Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että erityisesti opiskelijapalaut-
teita hyödynnetään kehittämistyössä. Lisäksi kehittämishankkeita on käynnissä paljon ja myös 
kansainväliset hankkeet ovat alalla yleisiä.

Koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan vahvuudet ja kehittämishaasteet

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia näyttötoiminnan vahvuuksia:

 ▪ Yhteistyö ja viestintä työelämän edustajien kanssa
 ▪ Opettajien ammattitaito työelämäasioissa ja arvioinnissa
 ▪ Jatkuva kehittämistyö.

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin seuraavia näyttötoiminnan kehittämishaasteita:

 ▪ Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen
 ▪ Taloudelliset ja ajalliset haasteet
 ▪ Palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen.



52



53

7 
 Arvioinnin luotettavuus

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuus varmistettiin monipuolisella arviointiaineistolla ja 
kohdistamalla arviointi kaikkiin hevostalouden perustutkintoa tarjoaviin koulutuksen järjestäjiin 
ja opiskelijoihin. Arviointiin osallistuivat kaikki arvioinnin ajankohtana hevostalouden perus-
tutkintoa 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 arvioin-
tiryhmään kokeneita alan opettajia, jotka analysoivat rinnakkaismenetelmän avulla näyttöjen 
sisällöt ja osallistuivat tulosten tulkintaan sekä johtopäätösten ja kehittämissuositusten laadintaan.

Oppimistulosten arvioinnin luotettavuutta edistettiin myös ohjeistamalla koulutuksen järjestäjiä 
siinä, miten näyttöjen arvosanat kirjataan, kootaan tietojärjestelmistä ja lähetetään Kansalliseen 
koulutuksen arviointikeskukseen. Kolmannen lukuvuoden arvosanat saatiin suoraan Koski-
järjestelmästä, mikä takasi, että tietoja ei puutu, eivätkä ne ole virheellisiä. Koulutuksen järjestäjiä 
pyydettiin nimeämään oppimistulosten arvioinnin yhdyshenkilö, joka vastasi järjestäjäkohtaisen 
tiedon tuottamisesta ja sen toimittamisesta Karviin. Yhdyshenkilöille järjestettiin perehdytystilai-
suus oppimistulosten arvioinnista, ja lisäksi tiedon kokoamiseen sekä sen tallentamiseen laadittiin 
ohjeet ja lomakkeet. Tietojen kattavuutta yritettiin myös varmistaa keräämällä ne lukuvuosittain.

Opiskelijan osaamisen arviointiin liittyy kuitenkin aina arvioijasta riippuvaa tulkinnallisuutta,  
ja siten arviointitulokseen liittyvät ongelmat syntyvät niissä prosesseissa, joissa tulkinnat ja  
johtopäätökset osaamisesta tehdään. Oppimistulosten arviointi edellyttää muun muassa arvioijas-
ta, arvioinnin kohteena olevasta toimintakokonaisuudesta ja toimintaympäristön vaatimuksista 
johtuvien arviointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Tämän vuoksi arvioinnissa koottiin 
näyttöihin liittyviä prosessitietoja ja muuta täydentävää aineistoa, joita hyödynnetään luotetta-
vuuden arvioinnissa.

Verrattaessa oppimistuloksia täydentävään arviointiaineistoon tarkasteltiin näyttöpaikan yhteyk-
siä arvosanoihin. Myös näyttöjen kuvauksia ja siten näyttöjen sisällön osuvuutta ja vastaavuutta 
ammattitaitovaatimuksiin analysoitiin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien itsearviointia 
näyttötoimintansa laadusta. Näytön kuvausten pohjalta tehtyihin analyyseihin näytön vastaavuu-
desta ammattitaitovaatimuksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä näytön kuvausten 
laadintaan ei ole olemassa kansallisesti yhtenäistä ohjetta. Osittain tämän vuoksi kuvaukset ja 
niiden laatu vaihtelevat paljon järjestäjittäin.
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Vaikka aiempien ammatillisten perustutkintojen arviointien perusteella näyttöihin perustuviin 
tuloksiin opiskelijan osaamisesta tulee suhtautua varauksella arviointiin ja näyttöympäristöön 
liittyvien luotettavuusongelmien vuoksi, voidaan hevostalouden perustutkinnon oppimistulosten 
luotettavuutta pitää yleisesti ottaen kohtalaisena.
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8 
 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.

Koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen käynnissä

Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisessa työelämälähtöisyydessä 
oli arviointiaineiston perusteella vielä kehitettävää hevostalouden perustutkinnossa. Vain reilu 
viidennes hevostalouden näytöistä oli suoritettu työpaikoilla. Oppilaitosnäytöissä oli kuitenkin 
melko usein työelämän edustaja mukana. On lisäksi huomioitava, että aineistonkeruun päätyttyä 
koulutuksen järjestäjien osalta on tehty paljon työtä työelämäläheisyyden lisäämiseksi. Asian-
tuntijaopettajien mukaan työelämänäyttöjen määrä on ollut jatkuvassa kasvussa jo jonkin aikaa 
ja työelämäyhteistyö kehittyy ja syventyy koko ajan. Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnissa 
sekä asiantuntijaopettajien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi kuitenkin selvästi esiin tarve 
työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämiselle. Koulutettujen työpaikkaohjaa-
jien osuus oli kaikkien koulutuksen järjestäjien osalta alhainen. Opettajien työelämäosaaminen 
taas arvioitiin yleisimmin edistyneelle tasolle. Asiantuntijaopettajat esittivät yhdeksi ratkaisuksi 
eräänlaista käsikirjaa työpaikkaohjaajille, jonka avulla työpaikkaohjaajien koulutusta voitaisiin 
toteuttaa kevyesti ja tehokkaasti sekä lisätä arvioinnin tasalaatuisuutta. 

Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille tulee työpaikka- 
ohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen sekä opettajien työelämäosaamisen varmistamiseen kiinnittää 
yhä enemmän huomiota. Työpaikkaohjaajien kouluttamisessa ja opettajien työelämäosaamisen 
kehittämisessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja malleja. Vakiintuneita 
työelämäyhteistyöverkostoja luomalla ja ylläpitämällä voidaan myös kehittää tehokkaasti työ-
elämäosaamista. Asiantuntijaopettajien mukaan alalla olevat työpaikat ovat erittäin halukkaita 
tarjoamaan koulutusta opiskelijoille, jolloin lähtökohdat kehittämistyöhön ovat hyvät.  
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Ammatillinen osaaminen keskimäärin hyvää tai kiitettävää, 
näyttötoiminnan laadussa eroja

Näyttöjen arvosanojen valossa tarkasteltuna hevostalouden osaaminen on keskimäärin hyvää tai 
kiitettävää. Asiantuntijaopettajien mukaan arvosanoja voidaan pitää kohtalaisen luotettavina, sillä 
tutkinnon perusteiden mukaiset arviointikriteerit ovat selkeät ja erottelevat, ja arviointi on luonteva 
osa hevosalan toimintaa. Kiitettävien arvosanojen osuus kaikista arvosanoista oli 45 prosenttia, 
hyvien 48 prosenttia ja tyydyttävien 7 prosenttia. Arvosanoissa ei ollut suuria eroja koulutuksen 
järjestäjien välillä, mutta asiantuntijaopettajien mukaan näyttöjen kuvauksissa oli jonkin verran 
variaatiota koulutuksen järjestäjien välillä. 

Myös näyttöpaikalla oli merkitystä arvosanaan, sillä työpaikkanäytöistä saatiin parempia arvo- 
sanoja kuin oppilaitosnäytöistä. Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin perusteella näyttötoiminnan 
seurannassa ja arvioinnissa on paljon eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Näyttöjen kuvausten 
laatua voitaisiin kehittää määrittelemällä kuvauksille yhteiset yhtenäiset kriteerit. 

Arvosanat ovat keskimäärin hyvää tasoa, mutta ne jakautuvat melko paljon opiskelijoiden kesken. 
Tälläkin alalla on nähtävissä polarisaatiota huippujen ja heikompien opiskelijoiden välillä. Eri 
keskusteluissa on myös noussut esiin opiskelijoiden työelämätaitojen heikentyminen. Ongelmia 
on esimerkiksi arjen hallinnassa, aikatauluissa sekä opiskelutaidoissa. Tähän olisi hyvä kiinnittää 
yhä enemmän huomiota opetuksessa ja uusien tutkinnon perusteiden kehittämistyössä. 

Tulevaisuuden näkymiä

Reformin mukainen toiminta edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät ja toimivat työ- 
elämäyhteydet, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittami-
sen. Osaamisperusteisuuteen liittyvien käytänteiden laatutaso oli arvioitu koulutuksen järjestäjien 
itsearvioinnissa keskimäärin hyvälle tasolle, mikä tukee myös reformin mukaisen koulutuksen 
toteuttamista. Koulutuksen järjestäjät tekevät myös paljon yhteistyötä ja jakavat keskenään  
olemassa olevia hyviä käytänteitä. Hevosala poikkeaa monista muista aloista siinä, että koulu-
tuksen järjestäjiä on vähän ja oppilaitokset ovat keskittyneet nimenomaan kyseiseen tutkintoon. 
Tämä antaa hyvät edellytykset yhteistyöhön, vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen 
koulutuksen järjestäjien välillä. 

Resurssien vähentämisen myötä teoriaopetusta on siirretty yhä enemmän verkossa toteutettavaksi 
ja lähiopetusta vähennetty. Samaan aikaan työelämä on huolissaan opiskelijoiden teoreettisen 
osaamisen heikkenemisestä. Vaikka ala on hyvin käytännönläheinen, on teoreettisen tiedon 
hallinta olennainen osa alan ammattilaisuutta, ja sen riittävästä kehittymisestä on huolehdittava 
jatkossakin. Kestävä kehitys on myös olennainen osa alaa ja siihen liittyviä teemoja tuodaan paljon 
esiin opetuksessa jo tälläkin hetkellä. Osaamisen ennakointifoorumin Osaaminen 2035 -raportin 
mukaan tulevaisuudessa kestävän kehityksen osaaminen tulee digitaitojen ja jatkuvan oppimisen 
ohella olemaan tärkeimpiä osaamisalueita. 
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Alan työllisyystilanne on jossain määrin sidoksissa suhdanteisiin, mutta yleisesti ottaen alalla on 
hyvät työllistymismahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Etenkin ulkomailla hevosalan osaamista 
arvostetaan paljon ja monet työllistyvätkin joko työntekijöiksi tai yrittäjiksi muualle Eurooppaan. 
Asiantuntijaopettajat nostivat esiin, että ulkomaille työllistyvät tulisi näkyä tilastoissa, jotka vai-
kuttavat koulutusten järjestäjien rahoitukseen.  
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9 
 Kehittämissuositukset

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

 ▪ Reformin mukaisen koulutuksen toteutuminen tulee varmistaa niin koulutuksen jär-
jestämistä koskevissa suunnitelmissa kuin opiskelijoiden henkilökohtaisissa osaamisen 
kehittämissuunnitelmissa.

 ▪ Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen tulee varmistaa. Työpaikkaohjaajien 
kouluttamisessa ja perehdyttämisessä tulee hyödyntää jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä 
ja malleja ja kiinnittää huomiota vakiintuneiden ja laadukkaiden työelämäyhteistyö- 
verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi voitaisiin toteuttaa ohjauksen ja arvioinnin 
käsikirja työpaikkaohjaajille, jonka avulla työpaikkaohjaajien koulutusta olisi mahdollista 
toteuttaa kevyesti ja tehokkaasti.

 ▪ Näyttöjen suunnittelua yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä osaamisen osoittamista 
työpaikoilla on lisättävä edelleen.

 ▪ Hevosalalla näytöissä tulee korostua käytännön tekeminen hevosten ja esimerkiksi  
asiakkaiden kanssa osaamisaloittain.

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

 ▪ Näyttöjen kuvausten laatuun tulee kiinnittää huomiota ja luoda yhtenäiset kriteerit 
Koski-järjestelmään kirjattavalle näytön kuvaustekstille.

 ▪ Yhteisten tutkinnon osien integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin tulee kehittää 
opettajien ja oppilaitosten yhteistyötä lisäämällä, hyviä käytänteitä jakamalla sekä huo-
mioimalla asia myös opettajankoulutuksessa.
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 ▪ Palautteen keräämistä työelämältä ja opiskelijoilta on systematisoitava samoin kuin 
palautteen hyödyntämistä kehittämistyössä.

 ▪  Arviointituloksia tulee hyödyntää koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämisessä 
liittämällä oppimistulosarvioinnit osaksi laatu- ja palautejärjestelmiä.

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

 ▪ Arviointituloksia tulee hyödyntää uusien tutkinnon perusteiden kehittämistyössä ja 
toimeenpanossa. Erityisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen sekä alan 
kansainvälisten vaatimusten täyttämiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota.

 ▪ Arvioinnissa ilmeni, että ulkomaille työllistyneiden tulisi näkyä osana tilastoja, jotka 
toimivat rahoituksen perusteena.
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Liite 1 Näyttöjen arvosanojen tunnusluvut tutkinnon osittain

Tutkinnon osa
Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp n 459

Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,39
Mediaani 2,00
Moodi 3
Hajonta 0,619

Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp n 337
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,18
Mediaani 2,00
Moodi 3
Hajonta 0,761

Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp n 289
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,36
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,549

Ravihevosten hoitaminen, 15 osp n 51
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,49
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,505

Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp n 47
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,64
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,486

Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp n 50
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,64
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,525
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Tutkinnon osa
Ratsuhevosten hoitaminen, 15 osp n 71

Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,49
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,582

Ratsun peruskouluttaminen, 15 osp n 37
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,27
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,560

Erikoistuminen ratsuhevosen peruskouluttamiseen, 20 osp n 29
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,21
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,620

Hevossiittolassa työskenteleminen, 20 osp n 35
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,29
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,572

Hevoskasvattajana toimiminen, 15 osp n 28
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,50
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,577

Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa, 15 osp n 45
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,38
Mediaani 2,00
Moodi 3
Hajonta 0,650

Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp n 77
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,19
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,430
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Tutkinnon osa
Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp n 82

Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,30
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,602

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp n 77
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,29
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,582

Hevosen kengitystarpeen arvioiminen, 20 osp n 29
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,59
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,501

Kengittäminen, 15 osp n 32
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,53
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,567

Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä toimiminen, 15 osp n 37
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,57
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,555

Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen, 15 osp n 12
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,42
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,515

Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen, 15 osp n 12
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,42
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,515
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Tutkinnon osa
Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palvelujen tuottaminen, 20 osp n 8

Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,38
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,518

Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp n 56
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,30
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,537

Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp n 70
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,31
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,649

Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskente-leminen, 15 osp n 69
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,38
Mediaani 2,00
Moodi 3
Hajonta 0,644

Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp n 54
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,56
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,572

Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen, 15 osp n 10
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,70
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,483

Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp n 35
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,43
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,698
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Tutkinnon osa
Peruskengityksen tekeminen, 10 osp n 56

Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,27
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,587

Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 osp n 24
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,38
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,576

Ratsastustaidon kehittäminen, 15 osp n 35
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,49
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,562

Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen, 15 osp n 19
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,32
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,478

Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp n 15
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,07
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,594

Hevosten hoitaminen ja ruokinta, 15 osp n 25
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,28
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,614

Hevosajotöiden tekeminen, 15 osp n 8
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,13
Mediaani 2,50
Moodi 3
Hajonta 0,991
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Tutkinnon osa
Ajovälineiden huoltaminen ja korjaaminen, 15 osp n 1

Puuttuvia 0
Keskiarvo 3,00
Mediaani 3,00
Moodi 3

Ravihevosen ajaminen, 15 osp n 40
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,63
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,540

Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp n 5
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,60
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,548

Hevostapahtumien järjestäminen, 15 osp n 82
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,76
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,460

Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp n 4
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,75
Mediaani 3,00
Moodi 3
Hajonta 0,500

Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp n 392
Puuttuvia 0
Keskiarvo 2,39
Mediaani 2,00
Moodi 2
Hajonta 0,575
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Liite 2 Näyttöjen suorituspaikat tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Työpaikka 60 14,3

Oppilaitos 328 77,9
Työpaikka ja oppilaitos 33 7,8
Yhteensä 421 100,0

Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Työpaikka 30 9,2
Oppilaitos 294 90,2
Työpaikka ja oppilaitos 2 0,6
Yhteensä 326 100,0

Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Työpaikka 71 26,1
Oppilaitos 180 66,2
Työpaikka ja oppilaitos 21 7,7
Yhteensä 272 100,0

Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Työpaikka 24 48,0
Oppilaitos 19 38,0
Työpaikka ja oppilaitos 7 14,0
Yhteensä 50 100,0

Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Työpaikka 17 37,0
Oppilaitos 20 43,5
Työpaikka ja oppilaitos 9 19,6
Yhteensä 46 100,0

Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Työpaikka 22 44,9
Oppilaitos 17 34,7
Työpaikka ja oppilaitos 10 20,4
Yhteensä 49 100,0

Ratsuhevosten hoitaminen, 15 osp Työpaikka 35 53,8
Oppilaitos 30 46,2
Yhteensä 65 100,0

Ratsun peruskouluttaminen, 15 osp Työpaikka 4 11,4
Oppilaitos 31 88,6
Yhteensä 35 100,0

Erikoistuminen ratsuhevosen peruskouluttamiseen, 20 osp Työpaikka 2 7,4
Oppilaitos 25 92,6
Yhteensä 27 100,0

Hevossiittolassa työskenteleminen, 20 osp Työpaikka 10 30,3
Oppilaitos 23 69,7
Yhteensä 33 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Hevoskasvattajana toimiminen, 15 osp Työpaikka 5 17,9

Oppilaitos 22 78,6
Työpaikka ja oppilaitos 1 3,6
Yhteensä 28 100,0

Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa, 15 osp Työpaikka 8 18,6
Oppilaitos 31 72,1
Työpaikka ja oppilaitos 4 9,3
Yhteensä 43 100,0

Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten 
kanssa, 15 osp

Työpaikka 7 9,2
Oppilaitos 45 59,2
Työpaikka ja oppilaitos 24 31,6
Yhteensä 76 100,0

Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Työpaikka 25 31,3
Oppilaitos 38 47,5
Työpaikka ja oppilaitos 17 21,3
Yhteensä 80 100,0

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Työpaikka 33 42,9
Oppilaitos 36 46,8
Työpaikka ja oppilaitos 8 10,4
Yhteensä 77 100,0

Hevosen kengitystarpeen arvioiminen, 20 osp Työpaikka 2 7,1
Oppilaitos 26 92,9
Yhteensä 28 100,0

Kengittäminen, 15 osp Työpaikka 1 3,2
Oppilaitos 30 96,8
Yhteensä 31 100,0

Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä toimiminen, 15 osp Työpaikka 1 2,8
Oppilaitos 34 94,4
Työpaikka ja oppilaitos 1 2,8
Yhteensä 36 100,0

Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen, 15 osp Työpaikka 3 25,0
Oppilaitos 8 66,7
Työpaikka ja oppilaitos 1 8,3
Yhteensä 12 100,0

Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen, 15 osp Työpaikka 3 25,0
Oppilaitos 9 75,0
Yhteensä 12 100,0

Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palvelujen tuottaminen,  
20 osp

Työpaikka 3 37,5
Oppilaitos 4 50,0
Työpaikka ja oppilaitos 1 12,5
Yhteensä 8 100,0
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Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp Työpaikka 10 19,6

Oppilaitos 38 74,5
Työpaikka ja oppilaitos 3 5,9
Yhteensä 51 100,0

Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp Työpaikka 9 13,2
Oppilaitos 49 72,1
Työpaikka ja oppilaitos 10 14,7
Yhteensä 68 100,0

Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen, 
15 osp

Työpaikka 24 35,8
Oppilaitos 41 61,2
Työpaikka ja oppilaitos 2 3,0
Yhteensä 67 100,0

Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp Työpaikka 16 32,7
Oppilaitos 32 65,3
Työpaikka ja oppilaitos 1 2,0
Yhteensä 49 100,0

Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen, 15 osp Työpaikka 4 40,0
Oppilaitos 6 60,0
Yhteensä 10 100,0

Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Työpaikka 21 75,0
Oppilaitos 7 25,0
Yhteensä 28 100,0

Peruskengityksen tekeminen, 10 osp Työpaikka 4 7,4
Oppilaitos 50 92,6
Yhteensä 54 100,0

Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 osp Työpaikka 11 45,8
Oppilaitos 13 54,2
Yhteensä 24 100,0

Ratsastustaidon kehittäminen, 15 osp Työpaikka 4 13,8
Oppilaitos 15 51,7
Työpaikka ja oppilaitos 10 34,5
Yhteensä 29 100,0

Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen, 15 osp Työpaikka 8 42,1
Oppilaitos 11 57,9
Yhteensä 19 100,0

Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp Työpaikka 9 69,2
Oppilaitos 3 23,1
Työpaikka ja oppilaitos 1 7,7
Yhteensä 13 100,0

Hevosten hoitaminen ja ruokinta, 15 osp Työpaikka 13 61,9
Oppilaitos 7 33,3
Työpaikka ja oppilaitos 1 4,8
Yhteensä 21 100,0

Hevosajotöiden tekeminen, 15 osp Oppilaitos 8 100,0
Ajovälineiden huoltaminen ja korjaaminen, 15 osp Työpaikka 1 100,0



72

Tutkinnon osa Näyttöpaikka n %
Ravihevosen ajaminen, 15 osp Työpaikka 24 66,7

Oppilaitos 10 27,8
Työpaikka ja oppilaitos 2 5,6
Yhteensä 36 100,0

Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp Työpaikka 2 40,0
Oppilaitos 3 60,0
Yhteensä 5 100,0

Hevostapahtumien järjestäminen, 15 osp Työpaikka 8 11,4
Oppilaitos 62 88,6
Yhteensä 70 100,0

Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp Työpaikka 2 66,7
Oppilaitos 1 33,3
Yhteensä 3 100,0

Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Työpaikka 50 13,3
Oppilaitos 315 84,0
Työpaikka ja oppilaitos 10 2,7
Yhteensä 375 100,0
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Liite 3 Näytön arvosanasta päättäneet tutkinnon osittain

Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Opettaja 126 27,5

Työelämän edustaja 10 2,2
Opettaja ja työelämän edustaja 323 70,4
Yhteensä 459 100,0

Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Opettaja 108 32,1
Työelämän edustaja 60 17,9
Opettaja ja työelämän edustaja 168 50,0
Yhteensä 336 100,0

Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Opettaja 77 26,6
Työelämän edustaja 2 0,7
Opettaja ja työelämän edustaja 210 72,7
Yhteensä 289 100,0

Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Opettaja 10 20,0
Opettaja ja työelämän edustaja 40 80,0
Yhteensä 50 100,0

Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Opettaja 14 29,8
Työelämän edustaja 1 2,1
Opettaja ja työelämän edustaja 32 68,1
Yhteensä 47 100,0

Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 
20 osp

Opettaja 16 32,0
Opettaja ja työelämän edustaja 34 68,0
Yhteensä 50 100,0

Ratsuhevosten hoitaminen, 15 osp Opettaja 16 22,5
Työelämän edustaja 3 4,2
Opettaja ja työelämän edustaja 52 73,2
Yhteensä 71 100,0

Ratsun peruskouluttaminen, 15 osp Opettaja 15 40,5
Opettaja ja työelämän edustaja 22 59,5
Yhteensä 37 100,0

Erikoistuminen ratsuhevosen peruskouluttamiseen, 20 osp Opettaja 6 20,7
Opettaja ja työelämän edustaja 23 79,3
Yhteensä 29 100,0

Hevossiittolassa työskenteleminen, 20 osp Opettaja 8 22,9
Opettaja ja työelämän edustaja 27 77,1
Yhteensä 35 100,0

Hevoskasvattajana toimiminen, 15 osp Opettaja 10 35,7
Opettaja ja työelämän edustaja 18 64,3
Yhteensä 28 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa,  
15 osp

Opettaja 17 37,8
Työelämän edustaja 1 2,2
Opettaja ja työelämän edustaja 27 60,0
Yhteensä 45 100,0

Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja 
ratsuhevosten kanssa, 15 osp

Opettaja 26 33,8
Työelämän edustaja 1 1,3
Opettaja ja työelämän edustaja 50 64,9
Yhteensä 77 100,0

Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Opettaja 23 28,0
Työelämän edustaja 1 1,2
Opettaja ja työelämän edustaja 58 70,7
Yhteensä 82 100,0

Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Opettaja 21 27,3
Opettaja ja työelämän edustaja 56 72,7
Yhteensä 77 100,0

Hevosen kengitystarpeen arvioiminen, 20 osp Opettaja 10 34,5
Opettaja ja työelämän edustaja 19 65,5
Yhteensä 29 100,0

Kengittäminen, 15 osp Opettaja 17 53,1
Opettaja ja työelämän edustaja 15 46,9
Yhteensä 32 100,0

Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä 
toimiminen, 15 osp

Opettaja 11 29,7
Opettaja ja työelämän edustaja 26 70,3
Yhteensä 37 100,0

Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen, 15 osp Opettaja 1 8,3
Opettaja ja työelämän edustaja 11 91,7
Yhteensä 12 100,0

Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen, 15 osp Opettaja 1 8,3
Opettaja ja työelämän edustaja 11 91,7
Yhteensä 12 100,0

Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palvelujen 
tuottaminen, 20 osp

Opettaja 1 12,5
Opettaja ja työelämän edustaja 7 87,5
Yhteensä 8 100,0

Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp Opettaja 16 29,1
Opettaja ja työelämän edustaja 39 70,9
Yhteensä 55 100,0

Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp Opettaja 17 24,3
Opettaja ja työelämän edustaja 53 75,7
Yhteensä 70 100,0

Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa 
työskenteleminen, 15 osp

Opettaja 20 29,0
Opettaja ja työelämän edustaja 49 71,0
Yhteensä 69 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp Opettaja 14 26,4

Työelämän edustaja 1 1,9
Opettaja ja työelämän edustaja 38 71,7
Yhteensä 53 100,0

Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen, 15 osp Opettaja 2 20,0
Opettaja ja työelämän edustaja 8 80,0
Yhteensä 10 100,0

Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Opettaja 11 31,4
Opettaja ja työelämän edustaja 24 68,6
Yhteensä 35 100,0

Peruskengityksen tekeminen, 10 osp Opettaja 13 23,2
Opettaja ja työelämän edustaja 43 76,8
Yhteensä 56 100,0

Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 
osp

Opettaja 1 4,2
Työelämän edustaja 1 4,2
Opettaja ja työelämän edustaja 22 91,7
Yhteensä 24 100,0

Ratsastustaidon kehittäminen, 15 osp Opettaja 13 37,1
Opettaja ja työelämän edustaja 22 62,9
Yhteensä 35 100,0

Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen, 15 osp Opettaja 1 5,3
Opettaja ja työelämän edustaja 18 94,7
Yhteensä 19 100,0

Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp Opettaja 10 66,7
Opettaja ja työelämän edustaja 5 33,3
Yhteensä 15 100,0

Hevosten hoitaminen ja ruokinta, 15 osp Opettaja 8 32,0
Työelämän edustaja 3 12,0
Opettaja ja työelämän edustaja 14 56,0
Yhteensä 25 100,0

Hevosajotöiden tekeminen, 15 osp Opettaja ja työelämän edustaja 8 100,0
Ajovälineiden huoltaminen ja korjaaminen, 15 osp Opettaja ja työelämän edustaja 1 100,0
Ravihevosen ajaminen, 15 osp Opettaja 13 32,5

Työelämän edustaja 1 2,5
Opettaja ja työelämän edustaja 26 65,0
Yhteensä 40 100,0

Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp Opettaja ja työelämän edustaja 5 100,0
Hevostapahtumien järjestäminen, 15 osp Opettaja 27 32,9

Työelämän edustaja 2 2,4
Opettaja ja työelämän edustaja 53 64,6
Yhteensä 82 100,0

Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp Opettaja 1 25,0
Opettaja ja työelämän edustaja 3 75,0
Yhteensä 4 100,0
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Tutkinnon osa Arvosanasta päätti n %
Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Opettaja 57 14,6

Työelämän edustaja 22 5,6
Opettaja ja työelämän edustaja 312 79,8
Yhteensä 391 100,0
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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-
täjiä ja korkeakouluja arviointia  
ja laadunhallintaa koskevissa asiois-
sa sekä kehittää koulutuksen 
arviointia.
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